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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“อาร์เอส” หรือ “บริษัทฯ”) ได้ด าเนินการก่อตัง้ในปี        
พ.ศ. 2519 โดยเร่ิมต้นจากการท าธุรกิจเพลงครบวงจร ต่อมาบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัท
มหาชน และได้ท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 560 ล้านบาท และภายหลงัได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)” โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 972,495,202 หุ้ น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจมาอย่างตอ่เน่ืองจากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจส่ือ
วิทย ุส่ือโทรทศัน์ และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยในเดือนเมษายน ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ 
ได้น า “ช่อง 8” ท่ีเดิมออกอากาศอยู่บนระบบโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม เปล่ียนมาออกอากาศในระบบ
ดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard 
Definition) และในปีเดียวกันนัน้เอง บริษัทฯ ได้เร่ิมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
โฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์และวิทยขุองบริษัทฯ รวมทัง้เปิดตวัสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านค้า
ปลีกสมยัใหม่ รวมถึงพฒันาระบบเทเลมาร์เก็ตติง้ซึง่ใช้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า น าเสนอสินค้า 
ปิดการขาย และพฒันาระบบหลงัการขายให้มีประสิทธิภาพ ในปี 2561 - 2562 บริษัทฯ ยงัคงพฒันา
และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายอย่างต่อเน่ืองผ่านธุรกิจพาณิชย์ของบริษัทฯ และได้ร่วมมือกับ
พนัธมิตรช่องทีวีดิจิทลัตา่งๆ โดยน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้เกิดความหลากหลาย ทัง้เคร่ืองใช้ส่วนตวัและ
ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน รวมถึงสินค้าประเภทเคร่ืองประดบัและอ่ืนๆ อีกทัง้พฒันาและเพิ่มจ านวนทีม
เทเลมาร์เก็ตติง้ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าอย่างแม่นย า และรองรับจ านวนลกูค้าท่ี เพิ่มขึน้
รวมเกิน 1.3 ล้านราย ท าให้ธุรกิจนีเ้ป็นเอกลกัษณ์ และไมเ่หมือนใคร และมีอตัราการเตบิโตตอ่เน่ือง  

เป้าหมายหลัก (Core Purpose) 

“สร้างแรงบนัดาลใจ เตมิเตม็ชีวิตผู้คนด้วยความบนัเทิง สินค้าและบริการ ท่ีสร้างสรรค์และมี 
คณุคา่” 

คตปิระจ าองค์กร (Motto) 

“Passion To Win” 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction) 

“อาร์เอส เป็นองค์กรท่ีท าธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้น า และลงทุนอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือความยัง่ยืนในธุรกิจพาณิชย์ โดยขยายไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ให้มีสดัส่วนรายได้จาก
ธุรกิจใหมเ่พิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งของรายได้รวมของบริษัทฯ” 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ปรับเปล่ียนองค์กร จากการเป็นผู้น าในธุรกิจส่ือ มาเป็น ธุรกิจพาณิชย์ ท่ีมีคอนเทนต์ 
ความบันเทิงท่ีทรงพลัง จ าหน่ายสินค้าทัง้ของตนเองและพันธมิตร รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ลูกค้า และระบบเทเลมาร์เก็ตติง้ ผ่านแบรนด์ “RS Mall” และขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มี
ความหลากหลายทัง้ของตนเองและพนัธมิตรอยา่งตอ่เน่ือง  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ปัจจบุนั อาร์เอส ด าเนินธุรกิจหลกัแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจ
เพลงและอ่ืนๆ โดยธุรกิจพาณิชย์ มีสดัส่วนรายได้สูงสุด ด าเนินธุรกิจภายใต้บริษัท อาร์เอส มอลล์ 
จ ากัด และบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เคร่ืองใช้ส่วนตวัและ
ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน เคร่ืองประดบัและอ่ืนๆ ผา่นส่ือทกุชอ่งทางของบริษัทฯ ซึง่ประกอบไปด้วย ส่ือ
โทรทศัน์ โดยมี ช่อง 8 เป็นผู้น าในกลุ่มทีวีดิจิทลั ภายใต้บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากัด และ 3 ช่อง
ทีวีดาวเทียม ส่ือวิทยุผ่านคล่ืน COOLfahrenheit รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านค้าปลีก
สมยัใหม่ (Modern Trade) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการลงทนุผ่านบริษัทย่อยตา่งๆ โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยในเครือของบริษัทฯ ที่ด าเนินงานอยู่ ประกอบด้วย 

 บริษัท อาร์เอส มอลล์ จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจพาณิชย์ 

 บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจพาณิชย์ 

 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจให้บริการส่ือโทรทศัน์ในระบบ
ดจิิทลั 

 บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจจดัเก็บคา่ลิขสิทธ์ิ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

99.99%  
บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ 

99.99%  
บจ.อาร์เอส มอลล์ 

99.99%  
บจ.ไลฟ์สตาร์ 

99.99%  
บจ.จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 

 

หมายเหต ุ  -   ตวัเลขร้อยละ (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์) แสดงสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
-   กรณีที่ไมใ่ชบ่ริษัทยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัสว่นที่เหลือไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
-   บริษัทที่หยดุธุรกรรมชัว่คราว ได้แก่ บจ.คลูลิซึม่ บจ.อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ บจ.อาร์ อลัไลแอนซ์ บจ.ย๊าค และ บจ.กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจในปัจจบุนัของอาร์เอส ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจ
เพลงและอ่ืนๆ 
 
โครงสร้างรายได้  
 

ประเภทรายได้ 

2560 2561 2562 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ธุรกิจพาณิชย์ 1,389.1 40 2,126.8 56 2,012.4 56 

ธุรกิจสือ่ 1,703.5 49 1,344.7 35 1,069.2 30 

ธุรกิจเพลงและอื่นๆ 409.1 11 355.2 9 529.5 14 
รวมรายได้ 3,501.7 100 3,826.7 100 3,611.1 100 

 
2.1 ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) 

        
        

ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) ด าเนินงานภายใต้บริษัท อาร์เอส มอลล์ จ ากดั และบริษัท ไลฟ์
สตาร์ จ ากัด โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายทัง้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (Health & Beauty 
Products) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Home & Lifestyle Products) 
และเคร่ืองประดับ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (Skin Care) 
ภายใต้แบรนด์ “มาจีค” (Magique) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care) ภายใต้แบรนด์ “รีไวฟ์” 
(Revive) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) ภายใต้แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.” (S.O.M.) 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานสากลทัง้ในและต่างประเทศ ผลิต
ผลิตภณัฑ์คณุภาพท่ีตอบโจทย์ลกูค้า อีกทัง้ ได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์โดยตรง 
ท าให้มีสินค้าขายผา่นช่องทางการขายของธุรกิจพาณิชย์ รวมทัง้สิน้กวา่ 100 รายการ โดยการจดัหา
สินค้าจะมาจากข้อมูลวิจัยโดยห้องวิจัยและทดลองชัน้น าท่ีบริษัทฯ ท างานร่วมกัน รวมถึงการเก็บ
ข้อมลูจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงเทรนด์และความต้องการของสภาพตลาดโดยรวมและ
ความต้องการของผู้บริโภคก่อนท่ีจะพฒันาสินค้าแตล่ะประเภท โดยทัง้ก่อนและระหวา่งการจ าหนา่ย
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สินค้าแตล่ะประเภท จะมีการสุ่มตรวจสอบคณุภาพสินค้า โดยน าส่งส่วนประกอบเพ่ือการตรวจสอบ
กบัห้องวิจยัอย่างสม ่าเสมอ หากเป็นสินค้าของพนัธมิตร จะมีการสุ่มตรวจทัง้ก่อนน าส่งเข้าคลงั และ
ในระหวา่งท่ีออกจากคลงัไปถึงมือผู้บริโภค 

ช่องทางการขายหลายช่องทางท่ีบริษัทฯ มีการพัฒนาและเสริมความหลากหลายอย่าง
ต่อเน่ืองภายใต้แบรนด์ “อาร์เอส มอลล์ (RS Mall)” ผ่านช่องทางส่ือทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ของ
บริษัทฯ ได้แก่ 1) ส่ือออฟไลน์ท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของทัง้ช่อง 8 ช่องทีวีดาวเทียม และส่ือวิทยผุ่านคล่ืน 
COOLfahrenheit รวมถึงการขยายไปยงัช่องทีวีดิจิทลัซึ่งเป็นพนัธมิตรของบริษัทฯ อีก 2 ช่อง ได้แก่ 
ไทยรัฐทีวี และเวิร์คพอยท์ ท่ีสามารถเข้าถึงผู้ ชมได้กว่า 30 ล้านคนต่อวัน 2) ส่ือออนไลน์บน
แพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้แก่ www.rsmall.co.th และ LINE SHOP ผ่าน @RS Mall ซึ่งมีผู้ติดตาม 
(Followers) รวมกันกว่า 500,000 บัญชี และในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงทางการค้ากับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ชัน้น าอ่ืนๆ ในประเทศเพ่ือน าเสนอสินค้าผ่านช่องทางเหลา่นี ้เช่น Shopee และ 
Lazada รวมถึง 3) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กว่า 600 แห่งทั่ว
ประเทศ  

การขายผ่านช่องทางต่างๆ นัน้ (ยกเว้นการวางสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้าน
จ าหน่ายเวชส าอาง) หากลกูค้ามีความประสงค์ท่ีจะซือ้สินค้าและบริการ สามารถติดตอ่สัง่ซื อ้สินค้า
และบริการผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ โดยบริษัทฯ พัฒนาระบบเทเลมาร์เก็ตติง้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
รองรับจ านวนฐานลูกค้าท่ีเติบโตสูงขึน้กว่า 1.3 ล้านราย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ตรงตาม
ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแม่นย า รวมถึงพฒันาทกัษะและความสามารถของทีม
เทเลมาร์เก็ตติง้ท่ีโทรออก (Outbound Call Center) ให้สามารถน าเสนอสินค้าได้ตอบโจทย์ของ
ลูกค้า และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทัง้เพิ่ม ทีมระบบหลังการขาย (Customer 
Relationship Management (CRM)) เพ่ือดแูลลูกค้าคนส าคญัระดบัวีไอพี สร้างความพึงพอใจ และ
รักษาฐานลูกค้าให้มีความภักดีต่อแบรนด์ RS Mall และเพิ่มจ านวนการซือ้ซ า้ให้สูงขึน้ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมการขายและการตลาดตลอดทัง้ปี เช่น  “Shop1781 Mid Year Super 
Sales” และ “RS Mall New Year Celebration 2020” เพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า ทัง้
ลกูค้าใหมแ่ละลกูค้าท่ีอยูบ่นฐานข้อมลูของบริษัทซึง่เตบิโตขึน้เทา่กบั 1.3 ล้านราย ณ สิน้ปี 2562 

บริษัทฯ ได้จัดจ้างบริษัทภายนอกในการส่งสินค้าแก่ลูกค้า ส าหรับลูกค้าในพืน้ท่ีเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายในวนัถัดจากวนัท่ีสัง่ซือ้สินค้าและบริการ และลูกค้าใน
พืน้ท่ีต่างจงัหวดั จะได้รับสินค้าภายใน 1-5 วนั และการช าระเงินกว่าร้อยละ 99 เป็นการเก็บเงินสด
ปลายทางจากลกูค้า 
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การตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดค้าปลีกของไทยมีขนาดตลาด 4-5 ล้านล้านบาท มีอตัราการเติบโตในอตัราท่ีคอ่นข้าง
สม ่าเสมอท่ีประมาณร้อยละ 5 ตอ่ปี แตใ่นปี 2562 อตัราการเติบโตต ่าลงอยู่ในระดบัร้อยละ 3.1 และ
คาดว่าในปี 2563 คาดเติบโตอยู่ในระดบัร้อยละ 2.7-3.0 อย่างไรก็ตาม ตลาด E-Commerce ท่ีเจาะ
กลุ่มลกูค้าท่ีมีก าลงัซือ้ปานกลางถึงบน ยงัคงมีแนวโน้มเตบิโตดีกว่าตลาดค้าปลีกแบบอ่ืน และจะเข้า
มามีบทบาทเพิ่มขึน้ และมีอตัราการเติบโตสูงในระดบัเกินกว่าร้อยละ 20 ต่อปี โดยเฉพาะในไทยมี
อัตราการเติบโตสูงท่ีสุดในระดับภูมิภาคอาเซียน ณ สิน้ปี 2562 รายได้กว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจ
พาณิชย์ของอาร์เอส เป็นการโฆษณาและจดัจ าหน่ายผ่านส่ือออฟไลน์ของบริษัทฯ หากพิจารณาใน
แง่การแข่งขัน ถือได้ว่า บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งโดยตรง จากพฤติกรรมการซือ้ของลูกค้าผ่านช่องทาง
ดงักล่าว ซึ่งเกิดจากความพึงพอใจและการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
ราคา รวมถึงการจดัท าโปรโมชัน่ ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าในขณะนัน้ๆ อีกทัง้กลุ่มผู้ชม ผู้ ฟัง 
รวมถึงแฟนเพลง และแฟนรายการท่ีเข้าถึงส่ือของบริษัทฯ ก็มีความแตกตา่งจากส่ือของบริษัทอ่ืน ณ 
ชว่งเวลาเดียวกนั 

ศนูย์วิจยักสิกรไทยมองวา่ แม้ตลาด Online Shopping จะเข้ามามีบทบาทตอ่พฤติกรรมการ
เลือกซือ้สินค้าของผู้บริโภคมากขึน้ แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าผู้บริโภคก็ยังมีการเลือกซือ้สินค้า
ผ่านทัง้ ช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ ขึน้อยู่กับประเภทของสินค้าและอารมณ์หรือความต้องการ 
ณ ขณะนัน้ (Emotional) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า 
พร้อมกับการบริการท่ีสร้างความประทบัใจ หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัลูกค้าในแตล่ะราย 
(Customized Experience) มีความยืดหยุ่นในการปรับตวัเร็ว เพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลกูค้าแตล่ะรายท่ีพยายามมองหาประสบการณ์หรือสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดการกลบัมาซือ้
ซ า้ และยงัอาจเกิดการบอกเลา่หรือการแชร์ข้อมลูหรือประสบการณ์ท่ีได้รับจนเกิดเป็นลกูค้ากลุม่ใหม่
ได้ โดยการคาดการณ์นี ้สอดคล้องกับวิธีการขยายธุรกิจพาณิชย์ของบริษัทฯ ดงัจะเห็นได้ว่า ในปี 
2562 นอกเหนือจากการโฆษณาและขายผ่านช่องทางส่ือของบริษัทฯ ท่ีมีอตัราการเติบโตสงูจากผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมีทีมเทเลมาร์เก็ตติง้ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้แล้วนัน้ บริษัทฯ ยงัได้ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆ ทัง้ช่องทางออนไลน์ 
และร้านค้าปลีกสมยัใหม่ อีกทัง้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพฒันาช่องทางการขายผ่าน Application  
COOLISM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ COOLfarenheit ท่ีให้ผู้ ฟังรับฟังเพลงออนไลน์ท่ีมี Active User 
เกือบ 2 ล้านราย ถือได้ว่าเป็นช่องทางใหม่ท่ีจะเปิดตวัในปี 2563 ซึง่สอดรับกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ณ 
ปัจจบุนัได้เป็นอยา่งดี  

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                         
 

 7 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ร่วมมือกับสถาบนัวิจยันานาชาติเป็นผู้คิดค้นส่วนผสมท่ีส าคัญในแต่ละผลิตภัณฑ์ 
เม่ือได้ส่วนผสมหรือสารสกดัท่ีส าคญัแล้วจะน ามาผลิตโดยผู้ผลิตชัน้น าระดบัประเทศ และบางส่วน
เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ น าผลิตภัณฑ์มา
โฆษณาและจ าหนา่ยผา่นชอ่งทางการขายของบริษัทฯ  
 

2.2 ธุรกิจส่ือ ประกอบด้วย 2 ส่ือหลกั ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทย ุ

2.2.1 ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ 

อาร์เอสประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลัช่อง 8 และทีวีดาวเทียมจ านวน 3 ช่อง ได้แก่ สบายดีทีวี ชอ่ง 
2 และ SATV ซึง่มีรูปแบบ และกลุม่เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 

ช่อง 8 

สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ภายใต้คอนเซปต์ “ใครๆ ก็ดูช่อง 8 กดเลข 27” น าเสนอรายการท่ี
ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของประเทศ วางคอนเซปต์ให้เป็นฟรีทีวีท่ี
เข้าถึงผู้ คนได้หลากหลายเพศและวยั โดยมีรายการท่ีเป็นแม่เหล็กของช่อง ได้แก่ รายการข่าวกับ
สโลแกน “ขา่วชอ่ง 8 เข้าใจง่าย เช่ือถือได้” ยงัคงได้รับความนิยมอย่างตอ่เน่ืองทัง้ “คยุข่าวเช้าชอ่ง 8” 
“คยุข่าวเย็นช่อง 8" และ “คุยข่าวค ่า” รวมถึงรายการข่าวอ่ืนๆ เก่ียวกับปากท้องชาวบ้าน เร่ืองร้อง
ทกุข์ พาชิมเมนูเด็ด และสถานท่ีท่องเท่ียวสดุฮิตตา่งๆ ทัง้รายการ “เจาะประเด็น” “คยุข่าวปากท้อง” 
และ “สะกิดข่าวรอบโลก” รวมถึงรายการในกลุ่มกีฬามวยท่ีมีเรตติง้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง “8 มวยไทย
ซุปเปอร์แชมป์” และเพิ่มเวลาส าหรับรายการมวยในวันเสาร์ “มวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ” ท่ีมี
เอกลกัษณ์แตกต่างคือการใช้นวมแบบเปิดนิว้ในการต่อย (นวม MMA) อีกทัง้มวยระดบัโลกท่ีได้รับ
ลิขสิทธ์ิมาถ่ายทอดสด ได้แก่  “UFC มวยกรง 8 เหล่ียม” หลงัจากท่ีช่อง 8 ได้คงความเป็นผู้น าซีรีส์
ตา่งประเทศท่ีได้รับความนิยมสงูมาอยา่งยาวนาน ในปี 2562 นี ้ชอ่ง 8 ได้เร่ิมผลิตซีรีส์ไทย 4 ตอนจบ 
ภายใต้ช่ือ “เดอะซีรีส์ รักลวงหลอน” ซึ่งได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ ชมกลุ่มใหม่ในกรุงเทพและ
ปริมณฑลเพิ่มขึน้จากรายการเดิมถึงร้อยละ 70 ส าหรับละครใหม่ในปี 2562 จ านวน 10 เร่ือง ได้แก่ 
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“ดงผู้ ดี” “มจัจรุาช ฮอลิเดย์” “บษุบาเปือ้นฝุ่ น” “ปมรักสลบัหวัใจ” “เพรงลบัแล” “มณีนาคา” “เทพธิดา
ขนนก” “เพลิงริษยา” “เล่ห์รัญจวน” และ “สางนางพราย” ซึ่งละครในปี 2562 ยงัคงเป็นท่ีช่ืนชอบของ
ผู้ชม และชอ่ง 8 จะยงัผลิตละครคณุภาพในแนวดราม่า แฟนตาซี ลีล้บั และความเช่ือ ตอ่เน่ืองตลอด
ปี 2563 ซึ่งจะเป็นปีท่ีช่อง 8 จะบุกเพิ่มเติมในส่วนของละครภายใต้ความชอบของฐานคนดูช่อง 8 
นอกจากนี ้ยงัเพิ่มความบนัเทิงด้วยรายการวาไรตีต้่างๆ ท่ีได้รับความนิยมมาโดยตลอด ได้แก่ “ครัว
ลั่นทุ่ง” “อึง้ทึ่งเสียว” “แปลกทั่วทิศ” และรายการใหม่ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงบนช่องทาง
ออนไลน์ “ช่องส่องผี” ด้วยความหลากหลายของประเภทรายการท่ีได้รับความนิยม ท าให้ “ช่อง 8” 
มีเรตติง้ครองอนัดบัต้นของประเทศ จากการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) 
ตลอดปี 2562 

  

          
 

ทีวีผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย 3 ชอ่งหลกั ได้แก่ สบายดีทีวี ชอ่ง 2 และ SATV โดยแตล่ะชอ่งจะมี
คอนเซปต์ และลกัษณะรายการเป็นของตนเอง ดงันี ้

สบายดีทวีี 

“สบายดีทีวี ช่องเพลงฮิตอันดบั 1 ของเมืองไทย” จับกลุ่มเป้าหมายผู้ ช่ืนชอบเพลงไทย ใน
หลากหลายแนวเพลง ทัง้เพลงลกูทุ่ง เพลงแนวเพ่ือชีวิต เพลงสตริง เพลงฮิตในอดีต และเพลงเก่าหา
ฟังยาก ด้วยจดุแข็งของช่อง “สบายดีทีวี” ท่ีดแูลการผลิตและบริหารคอนเทนต์เองภายใต้ค่ายเพลง
อาร์สยาม ท าให้มีการน าเสนอรายการได้หลากหลายรูปแบบ ควบคูไ่ปกบัการคดัสรรผู้ด าเนินรายการ
ท่ีมีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีจดจ าและช่ืนชอบกับคนหลากหลายกลุ่ม จึงท าให้ช่อง “สบายดีทีวี” เป็นช่องท่ี
สามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานได้ตลอดทัง้วัน และมีอีเว้นท์อย่างต่อเน่ือง ท าให้
สามารถส่ือสารและเข้าถึงผู้ชมได้มากขึน้ 

ช่อง 2 

“ช่อง 2” รวบรวมสุดยอดละครดงั และซีรีส์ต่างประเทศ ทัง้จีน อินเดีย และเกาหลีท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างสงูจากช่อง 8 คดัสรรและน าเสนออย่างเข้มข้นบน “ช่อง 2” เพ่ือรักษาฐานกลุม่ผู้ชมท่ี
ช่ืนชอบความบนัเทิงอยา่งครบรส  
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SATV 

“SATV” หรือ “Satellite Variety” น าเสนอ MV เพลงฮิต รวมถึงซีรีส์และภาพยนตร์ชัน้น า
ตลอดทัง้วนั 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 อุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์มีการแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงสายตาคนดูและเม็ดเงินโฆษณา
รุนแรงขึน้มากกว่าในอดีต ตามใบอนุญาตดิจิทัลทีวีประเภทธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้เป็น 24 ใบอนุญาต (22 
ชอ่ง) แม้วา่ในปี 2562 ทางส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะอนญุาตให้ช่องทีวีดิจิทลัจ านวน 7 ช่องยตุิการออกอากาศและ
คืนใบอนุญาตการประกอบกิจการ ท าให้มีจ านวนช่องทีวีดิจิทัลเหลืออยู่ทัง้สิน้ 15 ช่อง ก็มิได้ท าให้
การแข่งขนัในธุรกิจนีล้ดน้อยลง  และยงัคงกระจกุตวัอยู่ในช่องผู้น าเท่านัน้ ช่อง 8 ในฐานะท่ีเป็นช่อง
ท่ีมีประสบการณ์ในการท าส่ือโทรทศัน์มาอยา่งยาวนานจากการท่ีเคยอยูใ่นธุรกิจทีวีดาวเทียมมาก่อน 
ท าให้บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพได้ถูกใจผู้ ชมเป็นอย่างดีมาอย่าง
ตอ่เน่ือง แตก็่ยงัคงได้รับผลกระทบจากภาวะอตุสาหกรรมส่ือโดยรวมท่ีชะลอตวัลง แม้วา่จ านวนผู้ชม
ทีวีในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาจะไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกั 

 จากการแข่งขนัของผู้ประกอบการอย่างสูงในปัจจุบนั ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจท่ี มีการ
ชะลอตวั ท าให้เม็ดเงินโฆษณาในระบบค่อนข้างจ ากัด และบางส่วนถูกย้ายไปส าหรับการโฆษณา
ผ่านส่ือออนไลน์ การจะอยู่ให้ได้ในอุตสาหกรรมนี ้การผลิตรายการให้โดดเด่น เป็นท่ีสนใจ และตรง
กบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการบริหารต้นทุนการผลิตรายการอย่างเหมาะสม เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวด และอีกสิ่งหนึ่งท่ีละเลยไม่ได้ ก็คือ การน าคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจไปวางไว้
บนส่ือออนไลน์ในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึง่ 

การแข่งขนักนัอย่างสงูด้วยความเข้มข้นและหลากหลายของคอนเทนต์บนช่องทีวีดิจิทลั  ท า
ให้การรับชมผ่านช่องทีวีดาวเทียมมีจ านวนลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการประกอบการทีวี
ดาวเทียมนัน้ไม่สูงนักเม่ือเทียบกับทีวีดิจิทัล บริษัทฯ จึงยงัคงให้ความส าคญักับธุรกิจทีวีดาวเทียม 
โดยพยายามรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจทีวีดาวเทียม และบริหารต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม โดยส่วนหนึ่งเป็นการน าคอนเทนต์ดงัในอดีตมาฉายผ่านหน้าจออีกครัง้ ซึ่งจะได้สายตา
ผู้ชมท่ีหลากหลายและไม่ซ า้กัน ร่วมกับการแสวงหารายได้ใหม่ โดยการน าช่องทีวีดาวเทียมไปต่อ
ยอดเป็นอีกชอ่งทางหนึง่ส าหรับธุรกิจพาณิชย์ของบริษัทฯ  

 กลยุทธ์การตลาด นอกจากก าหนดกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายท่ีชัดเจน การออกแบบและผลิต
รายการให้มีคณุภาพนัน้ บริษัทฯ ยงัได้น าจุดแข็งทางการแข่งขนัขององค์กรส าหรับกลุ่มผู้ชมช่อง 8 
จะเน้นไปท่ีกลุม่ผู้ชมอาย ุ35 ปีขึน้ไป เน่ืองจากยงัเป็นกลุม่ผู้ชมหลกัท่ีดรูายการทีวี ซึ่งเป็นตลาดขนาด
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ใหญ่และมีความสามารถในการซือ้สูง อีกทัง้การใช้ประโยชน์จากกลุ่มตลาดวัยรุ่นและตลาดเพลง
ลูกทุ่งท่ีบริษัทฯ คุ้นเคยดีมาตัง้แต่อดีต ผลิตรายการบนช่องทีวีดาวเทียม ทัง้ในด้านศิลปิน นักร้อง
นักแสดง พิธีกรในสังกัด เพลง และคอนเทนต์อ่ืนๆ โดยน ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต
รายการ เม่ือผนวกเข้ากับจุดแข็งของทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการผลิตส่ือ
รายการโทรทัศน์แล้วท าให้ผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับท่ีดี  ผนวกเข้ากับการวาง
โครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารต้นทุน โดยใช้พนักงานของ 
บริษัทฯ ในการผลิตงานส่วนหนึ่ง และใช้การจ้างงานบุคลากรภายนอก (Outsourcing) อีกส่วนหนึ่ง 
รวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกันส าหรับการด าเนินงานของทัง้ทีวีดิจิทัลและทีวีดาวเทียม  ท าให้การ
บริหารต้นทุนของส่ือโทรทัศน์เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณ
ภาพรวม เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจากทัง้ผู้ ชมและลูกค้า ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ ชมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนารูปแบบการผลิต
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ ชมและลูกค้า และท าให้ความนิยมในตวัรายการ
สงูขึน้ อีกส่วนท่ีส าคญั คือ คณุภาพการผลิตท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชมและลูกค้า รวมถึงด้าน
การบริการทัง้ก่อนและหลังการขาย เช่น การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและ
แม่นย า การรับฟังและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า การจดัท าแพ็คการขายโฆษณาให้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้าและเกิดประโยชน์สงูสดุ เป็นต้น 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญากับบุคลากรต่างๆ และยังมีการคัดสรรบุคลากรทัง้เบือ้งหน้าและ
เบือ้งหลังท่ีมีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญ และเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยในส่วนของ
บคุลากรเบือ้งหน้า มุ่งเน้นท่ีศิลปินนกัแสดงในสงักดัของกลุ่มอาร์เอส และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการ
คดัเลือกนกัแสดง และศลิปินอิสระ ส าหรับทีมงานผลิตนัน้ ในส่วนของการสร้างสรรค์รูปแบบงานและ
การควบคมุการผลิตเป็นการจดัการโดยทีมงานของบริษัทฯ ส่วนของการด าเนินการผลิตอยูใ่นรูปแบบ
ของพนกังานภายในส่วนหนึง่ และอีกสว่นหนึ่งเป็นการจ้างผลิต รวมถึงบริษทัฯ มีพนัธมิตรซึ่งเป็นบริษัท
ชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ ในการคดัเลือกรายการท่ีมีความแปลกใหม่มาน าเสนอต่อผู้ ชมอย่าง
สม ่าเสมอ  
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2.2.2 ธุรกิจส่ือวิทยุ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผา่นช่องทาง On-Air ระบบคล่ืนความถ่ีวิทย ุ F.M. 93.0 MHz ใน
กรุงเทพและปริมณฑล ทัว่ประเทศผา่นช่องทาง Online ท่ี www.COOLISM.net และชอ่งทาง On 
Mobile ท่ี Application  COOLISM  ภายใต้แบรนด์ COOLfahrenheit โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
 

 

 

สถานีวิทยุ COOLfahrenheit  

ผู้ให้สัมปทานคล่ืนวิทยุ สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือ 

วันและเวลาออกอากาศ 24 ชัว่โมง 

สัญญาณส่งครอบคลุมพืน้ที่ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทัว่ประเทศ  
ผา่นออนไลน์และโทรศพัท์มือถือ 

แนวคิด (Concept) GEN COOL Living Young & Beyond 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก Generation C อายรุะหวา่ง 20-44 ปี 

 

สถานีเพลง COOLfahrenheit 

COOLfahrenheit ด าเนินการตามกลยุทธ์ Digital Transformation ไม่ยึดติดแบรนด์ไว้กับ
ช่องทางวิทยุ FM Analog เท่านัน้ โดยรุกสู่แพลตฟอร์มดิจิทลัด้วย และยงัคงรักษาแพลตฟอร์มวิทยุ
ควบคูก่นัไป ในรูปแบบ Hybrid บริษัทฯ ยงัคงประกอบกิจการวิทยเุชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยยงัคง
เน้นรักษาฐานความนิยมไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง จนท าให้ในปัจจบุนั COOLfahrenheit ภายใต้คอนเซปต์  
“GEN COOL Living Young & Beyond” สามารถรักษาฐานผู้ ฟังทั่วประเทศและความนิยมในการ
รับฟังไว้จนครองความนิยมของสถานีในอันดบั 1 ของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองมากว่า  16  ปี 

http://www.coolism.net/
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จากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณา 
และบริษัทเจ้าของสินค้า ยงัคงความเช่ือมัน่ในการใช้ส่ือโฆษณาของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

รูปแบบของรายการ 

COOLfahrenheit  สถานีท่ีน าเสนอเพลงไทยสากลส าหรับกลุม่ Generation C ท่ีเช่ือมตอ่กบั
โลกออนไลน์ อายุระหว่าง 20-44 ปี ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ สถานี
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ ฟังสูงสุดมากว่า 16 ปี และเป็นสถานีแรกท่ีสร้างปรากฏการณ์การ
น าเสนอเพลงเพราะตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ โดยทกุๆ บทเพลงเพราะได้ผ่านการคดัสรรจากผลส ารวจความ
นิยมของผู้ ฟังอย่างแท้จริง พร้อมด้วยทีมคลูเจมืออาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและได้รับความนิยม
จากกลุ่มคนฟัง และการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทัศน์ของกลุ่มคนท างานรุ่น
ใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรม  Signature อาทิ COOL Outing ท่ีมอบรางวลัใหญ่ให้กับผู้ โชคดี
แบบยกออฟฟิศได้เดินทางพกัผอ่นยงัจดุหมายท่องเท่ียวยอดนิยมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ Ink 
Eat All Around กิจกรรมส าหรับนกัชิมท่ีจะพาไปชิมอาหารอร่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดย 
การันตีโดย มล. ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ และ COOL Music Fest มหกรรมมิวสิคเฟสติวัลส าหรับคน 
Gen Y ส่งผลให้ COOLfahrenheit เป็นสถานีเพลงอนัดบั 1 อย่างต่อเน่ือง จากการส ารวจของ AGB 
Nielsen Media Research (Thailand) ตัง้แต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2562)  
ในกลุม่รายการวิทยปุระเภทเพลงไทยสากล ของผู้ ฟังอาย ุ20 - 44 ปี 

การตลาดและการแข่งขัน 

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจส่ือวิทยุยังคงมีอยู่สูงเน่ืองจากงบประมาณโฆษณาท่ี
ลดลง ท าให้ลกูค้าเลือกซือ้ส่ือโฆษณากบัสถานีท่ีได้รับความนิยมสงูเป็นปัจจยัหลกั ในขณะเดียวกัน
กลยทุธ์ด้านราคาก็มีความส าคญัต่อการตดัสินใจ บริษัทฯ จึงน าจดุแข็งในความเป็นสถานีท่ีมีเรตติง้
อนัดบัท่ี 1 มาเป็นกลยุทธ์ CPM หรือ Cost per Thousand เป็นการเปรียบเทียบสดัส่วนจ านวนผู้ ฟัง
และราคาโฆษณาต่อหน่วย  เพ่ือน าเสนอความคุ้มค้า ให้ลกูค้าสามารถใช้มีเดียได้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด  นอกจากนัน้ยังมีการสร้างแพคเก็จการขายใหม่ๆ ท่ี 
Bundle ส่ือภายใต้แบรนด์ COOL อย่างครบวงจรทัง้ On Air  Online และ On Mobile โดยมีผู้ ฟัง
ผา่นระบบออนไลน์ตอ่เดือนสงูกวา่ 49 ล้านครัง้ในปีท่ีผา่นมา ครองแชมป์อนัดบั 1 ของเอเชีย 
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กลยุทธ์การตลาด 

1. กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า (Value for money)  

 เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบังบประมาณท่ีลกูค้ามีอยู่เพ่ือการโฆษณา ในลกัษณะของการ
ขายแบบแพ็คเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีผลต่อการ
สง่เสริมการขายอยา่งเป็นรูปธรรมและคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ออกแบบแพ็คเกจท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้ ฟังเป้าหมาย ทัง้ระบบ FM Analog 
และ Digital Platform ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย Gen Y ทัว่ประเทศ ท าให้ตอบโจทย์ผู้ ซือ้ส่ือโฆษณา 
ท่ีมีแนวโน้มนิยมการใช้ส่ือดจิิทลั ออนไลน์ ท่ีเพิ่มมากขึน้อีกด้วย 

2. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  

 จากสภาวะการแข่งขนัอย่างเข้มข้นของธุรกิจวิทยท่ีุต้องการสร้างความแตกตา่งของรายการ
ให้เกิดขึน้ เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทัง้ตอ่สถานี ต่อลูกค้า และสินค้าท่ีร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ตา่งๆ ดงันัน้การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า และตอ่การสร้าง
แบรนด์ของบริษัทฯ ด้วยเหตนีุท้างบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกลยทุธ์การด าเนินการให้ความส าคญักบั
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมีกลยทุธ์การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กบัพนัธมิตรใน
ด้านต่างๆ โดยการเข้าร่วมเป็นส่ือพันธมิตร (Media Partner) ให้กับกิจกรรมหรือคอนเสิร์ตท่ีมีกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายเดียวกนั รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีท าร่วมกัน
ระหวา่งรายการและผู้ ฟัง 

กิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้หมดนี ้บริษัทฯ จะเน้นกิจกรรมท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถให้สาระ
และบนัเทิงกบัผู้ ร่วมกิจกรรม และในขณะเดียวกนั ยงัสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้าง
รายได้จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายให้กบัลกูค้าได้อีกทางหนึง่ 

นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยงัใช้ศกัยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรมของ COOLfahrenheit  และกิจกรรมของลูกค้าให้เป็นท่ียอมรับและรู้จักอย่าง
แพร่หลาย ทัง้ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เช่น ส่ือออนไลน์ รายการ
โทรทศัน์ ส่ือนอกบ้าน (OOH) ฯลฯ อีกด้วย 

3. กลยุทธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา   

บคุลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ ท่ีอยูใ่นสายงานวิทยมุาเป็นเวลานาน มีความรู้และความเข้าใจใน
ธุรกิจส่ือวิทยุเป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึกษากับลูกค้าในการวางแผนการบริหารส่ือให้มีคณุภาพ
มากท่ีสุด และการเลือกซือ้เวลาโฆษณาหรือแพ็คเกจโฆษณาท่ีเหมาะสมกับวตัถปุระสงค์ของลกูค้า
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และกลุ่มผู้ ฟังรายการ บริษัทฯ มีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อจ ากัดของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้นโยบาย
การเป็นคูค้่าร่วมกบัผลิตภณัฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนีก้บัสินค้าทกุรายท่ีสนบัสนนุรายการ เพ่ือ
สร้างแรงจงูใจและเกิดความคุ้มคา่สงูสดุในการเลือกใช้บริการส่ือของบริษัทฯ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1. นักจัดรายการวิทยุ และบุคลากรฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ 

บริษัทฯ ยงัคงส่งเสริมให้นกัจดัรายการวิทยุแตล่ะคนจะต้องเพิ่มศกัยภาพของตนเองให้มาก
ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะจะต้องมีเร่ืองของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด รู้จักการใช้เทคโนโลยี และส่ือ
ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สงูสุด พร้อมทัง้สามารถด าเนินรายการตามรูปแบบของรายการท่ีวางไว้ให้
สอดคล้องกบัรสนิยมของกลุ่มฟังเป้าหมาย ปัจจุบนันกัจดัรายการของบริษัทฯ ยงัต้องเป็นผู้ มีทกัษะ
ในการเป็นผู้ด าเนินรายการในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย (On Ground) เพ่ือรองรับงานกิจกรรม
พิเศษ (Event) เพ่ือส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนักจัดรายการจะเป็นผู้ มีส่วนส าคญัในการ
สร้างความนิยมให้แก่สถานี 

2. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเป็น
เทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีการอพัเดทซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือความทนัสมยั และ
คุณภาพในการออกอากาศ ผ่านคล่ืนวิทยุระบบ  FM และ Digital Platform ท่ีเข้าถึงทุกอุปกรณ์
ส่ือสาร 

 

2.3 ธุรกิจเพลง 

 

 ธุรกิจเพลงของอาร์เอส มีการด าเนินงานในลกัษณะครบวงจร โดยท างานในทุกมิติ เน้นการ
ท างานท่ีไร้ขอบ เพ่ือให้เกิดคอนเทนต์ท่ีมีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ได้ทัง้ตวัศิลปิน ตลาด 
และ กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการวางกลยุทธ์ส่ือและการตลาด การบริหารศิลปิน และการบริหารคอน
เทนต์เพลง ทัง้ในแง่ตวัศิลปิน งานเพลง ผ่านช่องทางทัง้ในส่ือออนไลน์ เช่น สตรีมมิ่ง (Streaming), 
โซเชียลมีเดีย, ดาวน์โหลด และออฟไลน์ เชน่ โทรทศัน์ อีเว้นท์ และโชว์บซิ  
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 1. การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) การท างานเพลงจะเร่ิมต้น
จากการน าเสนอแนวความคิด คอนเซปต์ของงาน และก าหนดกลุ่มผู้ ฟังเป้าหมาย ร่วมกับศิลปินท่ี
พร้อมจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กัน ด้วยการท่ีอาร์เอสมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ใน
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงช่องทางส่ือท่ีมีศกัยภาพทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ ท าให้สามารถผลิตผล
งานเพลงได้หลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ครบทกุกลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่
ตลาดได้อย่างตอ่เน่ือง หลงัจากนัน้จึงน าเสนอคอนเซปต์และกลยุทธ์ ตอ่คณะกรรมการบริหารธุรกิจ
เพลง (Music Business Management Board) เพ่ือพิจารณาอนมุตัใินหลกัการ  

 2. การวางนโยบายการผลิตผลงานในจ านวนท่ีเหมาะสม เน้นการให้ความส าคัญกับ
คณุภาพของผลงาน และการดแูลสินค้าเม่ือออกสูต่ลาดอย่างใกล้ชิดตัง้แตต้่นจนจบกระบวนการ โดย
เน้นหลักไปในการส่ือสารร่วมกับตัวศิลปินในช่องทางโซเชียลมีเดียท่ีดูแลร่วมกัน เพ่ือท าให้การ
ผลิตผลงานแตล่ะโปรเจคเป็นไปตามการวางแผนในขัน้ต้น และมีการวดัผลทัง้ในเชิงคณุภาพและเชิง
การตอบรับของกลุม่เป้าหมาย ผา่นตวัวดัในชอ่งทางโซเชียลมีเดียตา่งๆ 

 3. การใช้ประโยชน์จากส่ือตา่งๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียตา่งๆ ของศิลปิน และคา่ยเพลง
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพ่ือให้การประชาสมัพนัธ์ผลงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการใช้ส่ือท่ี
มีอยูท่ัง้หมดให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 4. การบริหารจดัการลิขสิทธ์ิงานเพลงท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง
รายได้เพิ่มเตมิให้กบับริษัทฯ 

 5. การตอ่ยอดในเชิง Value ของศิลปินท่ีผลิตผลงาน โดยจะตอ่ยอดทัง้ในเชิงของการวางกล
ยุทธ์ในการสร้างรายได้จากงานอีเว้นท์ และโชว์บิซต่างๆ รวมไปถึงการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ 
หรือพรีเซนเตอร์ของผลิตภณัฑ์ท่ีมี positioning และกลุม่เป้าหมายเดียวกบักบัตวัศลิปิน 

 6. การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่ นักแต่งเพลง และช่องทาง
สร้างสรรค์งานเพลงหรือช่องทางส่ือในรูปแบบใหม่ เพ่ือพัฒนาและยกระดบังานเพลงของกลุ่มอาร์
เอสให้ทนัสมยัและครอบคลมุกลุม่เป้าหมายตลอดเวลา 

การประกอบธุรกิจเพลง มีรายได้หลกัจาก 3 แหลง่ดงันี ้

 1. รายได้จากอีเว้นท์ และโชว์บิซ ของศิลปินท่ีอยู่ในสงักัด เป็นการวางกลยุทธ์เพ่ือการขาย
งานแสดง งานโชว์ของศิลปินตลอดทัง้ปี รวมทัง้การตอ่ยอดเชิงภาพลกัษณ์ของศิลปินในแง่ของการ
เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ หรือพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการต่อยอดในเชิงธุรกิจกับคู่ค้า 
หรือ Partner ผา่นชอ่งทางโซเชียลมีเดียของศลิปิน เชน่ การท า Branded Content 
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  2. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิ ทัล (Digital 
Content) ทัง้การฟังเพลงในรูปแบบ Online Streaming ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น JOOX, Spotify 
การฟังเพลงและดูมิวสิควิดีโอออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น YouTube, AIS play หรือจะเป็นการ
ดาวน์โหลดเพลง การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงรอสายผ่านทางโทรศพัท์ การดาวน์โหลด
เพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น iTunes หรือผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(WAP) เป็นต้น 

 3. รายได้จากการจดัเก็บลิขสิทธ์ิเพลง โดยบริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั หรือในช่ือย่อว่า 
TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บลิขสิทธ์ิผลงาน
ตา่งๆ ท่ีถกูน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กบับริษัทฯ 

 ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist/Singer) 

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีศิลปินนกัร้องเพลงท่ีมีศกัยภาพ ภายใต้การน าเสนอในแบรนด์ อาร์สยาม 
และได้วางแผนในเชิงกลยทุธ์เพ่ือตอบรับกบัมีเดียแลนด์สเคป และกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการปรับตวั โดย
จะเพิ่มศลิปินผา่นคา่ยเพลงท่ีเป็นแนวสตริงเพิ่มขึน้ในปี 2563 

 ศิลปินนกัร้องในสงักดั เป็นศิลปินท่ีมีความสามารถในการแสดง และมีมูลค่าในการตอ่ยอด
ทางธุรกิจ โดยมีทัง้ศิลปินเดี่ยวและศลิปินกลุม่ ซึง่สามารถน าเสนองานเพลงท่ีหลากหลายครอบคลมุ
ทกุกลุม่เป้าหมายทัว่ประเทศ ตวัอย่างศลิปินในคา่ยอาร์สยาม ได้แก่ ใบเตย อาร์สยาม  จ๊ะ อาร์สยาม 
กระแต อาร์สยาม  เบิล้ ปทุมราช อาร์สยาม   ลูลู่ - ลาล่า อาร์สยาม  วงเฟลม  ธัญญ่า อาร์สยาม  
อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม เป็นต้น 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 ในปัจจุบนั ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการฟังเพลงท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีตวัแปรท่ีส าคญัคือ 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการเพิ่มขึน้อย่างแพร่หลายของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
ส่งผลให้ ผู้บริโภคหนัมาฟังเพลงออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ และฟังเพลงบน
อปุกรณ์สมาร์ทโฟนกันมากขึน้ จึงท าให้มีงานเพลงและศิลปินออกสู่ตลาดเพลงมากมาย ท าให้เกิด
การแขง่ขนัมากขึน้ 

 ดังนัน้บริษัทฯ จึงต้องให้ความส าคัญกับการท างานเพลง การวางแผนท่ีตอบรับกับ
กลุ่มเป้าหมาย และการใช้โซเชียลมีเดียท่ีปรับเปล่ียนไปตามกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อยา่งรวดเร็ว และตรงตามไลฟ์สไตล์ของกลุม่เป้าหมายทกุกลุม่ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (บริษัทฯ) ประเมินความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ี
อาจเกิดขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ มีดงันี ้ 

ความเส่ียงจากพึ่งพงิผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีพันธมิตรท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือผลิตและจ าหน่ายทัง้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส าหรับธุรกิจ
พาณิชย์ โดยในสว่นของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เองนัน้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดวตัถดุิบหลกั (Active 
ingredient) รวมถึงคณุสมบตัิของผลิตภัณฑ์โดยรวม และร่วมกับสถาบนัวิจยัชัน้น าทั่วโลก รวมถึง
โรงงานผู้ผลิตในการพฒันาสตูรการผลิตและขัน้ตอนการผลิต แตโ่รงงานผู้ผลิตจะเป็นผู้จดัหาวตัถดุิบ
และด าเนินการผลิตเองทัง้กระบวนการ ซึ่งหากผู้ ผลิตรายใดรายหนึ่งเกิดปัญหาไม่สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถท าการจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรง
ตามเวลาหรือตามความต้องการของลกูค้า และหากเป็นผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของพนัธมิตร ก็
อาจเกิดปัญหาไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามปริมาณท่ีบริษัทฯ ต้องการ หรือสินค้าไม่มีคณุภาพตามท่ี
บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประกอบการรวมของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการจัดการต่อความเส่ียงดังกล่าว โดยการกระจายค าสั่งผลิตสู่ผู้ ผลิตชัน้น าในประเทศออกไป
จ านวนหลายราย เพ่ือไม่ให้เกิดการพึ่งพิงผู้ ผลิตเพียงรายเดียว  รวมถึงความพยายามในการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตรายใหม่ๆ ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วน ท าให้บริษัทฯ สามารถตอ่รองกบัผู้ผลิต
และสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้มากขึน้  และในส่วนของพันธมิตร บริษัทฯ จะมีการสุ่มตรวจ
คณุภาพสินค้าอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีการวางแผนระหวา่งกนัในการเตรียมจ านวนสินค้าให้เพียงพอ
ส าหรับการขายในแตล่ะครัง้ 

ความเส่ียงจากอายุของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

การสัง่ผลิตผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงามต้องมีจ านวนมากเพียงพอเพ่ือการบริหารต้นทนุ
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  และต้องมีการบริหารสินค้าส าหรับการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพ่ือการ
กระจายสินค้าให้แก่ลกูค้าและร้านค้าปลีกทัว่ประเทศ บริษัทฯ จงึมีความเส่ียงจากอายขุองผลิตภณัฑ์
สขุภาพและความงามซึง่โดยอายเุฉล่ียสว่นใหญ่ประมาณ 3 ปี หากในกรณีท่ีกระแสนิยมของผู้บริโภค
เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับบริษัทฯ อยู่ในช่วงท่ีธุรกิจมีการขยายตวัสูง ท าให้ต้องมีการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ก่อนการผลิตสินค้า บริษัทฯ ต้องท าการส ารวจ
ตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายของผลิตภณัฑ์แต่
ละประเภทให้แม่นย าท่ีสุด และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในขณะนัน้ๆ โดยต้อง
ติดตามและตรวจสอบอายุคงเหลือของสินค้าอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการบริหารจัดการสินค้า
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คงเหลือให้เหมาะสมกบัช่วงอายขุองแตล่ะผลิตภณัฑ์ ซึง่โดยเฉล่ียหากสินค้ามีอายคุงเหลือประมาณ 
18 เดือนและมีอัตราการสั่งซือ้ช้าลง สินค้านัน้จะถูกน ามาพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร  และจัดให้มี
โปรโมชัน่หรือท าการตลาดใดๆ เพ่ือเร่งการขายสินค้าเหลา่นัน้ออกไปให้เร็วท่ีสดุ 

ความเส่ียงจากผลกระทบของสินค้าอ่ืนในท้องตลาดที่ไม่ได้มาตรฐาน 

จากการท่ีมีผู้ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามท่ีไม่ได้มาตรฐานและไม่มี
คณุภาพออกสู่ท้องตลาด ท าให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสิ่งปลอมแปลงดังกล่าว และเกิดความ
ต่ืนตระหนก อีกทัง้บางส่วนเกิดความเข้าใจผิดต่อผลิตภัณฑ์ทัง้หมดในตลาด ทัง้นี  ้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีมาตรการตรวจสอบและตรวจจบัอย่างเข้มข้น ซึ่งจะเป็นการคดั
กรองสินค้าท่ีไมไ่ด้คณุภาพออกไปจากตลาด ในสว่นของบริษัทฯ เองได้ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
อย่างเป็นวงกว้าง เพ่ือให้ผู้บริโภครับทราบในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่ีมีคณุภาพ ผลิตจาก
แหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือ รวมถึงบริษัทฯ ยงัคงยึดมัน่สรรหาผลิตภัณฑ์คณุภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็น
การการันตีว่าลูกค้าได้ใช้สินค้าคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการในทุกแง่มุม มีความเช่ือถือใน
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และกลบัมาซือ้ผลิตภณัฑ์ซ า้อยา่งตอ่เน่ือง 

ความเส่ียงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทัง้ในระบบภาคพืน้ดินซึ่งส่ง
สญัญาณแบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television) และระบบดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่ง
กิจการโทรทศัน์นบัได้ว่าเป็นกิจการส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น
การส่ือสารท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้อย่างทัว่ถึงมากกว่าส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ 
ดงันัน้การประกอบกิจการโทรทศัน์จึงต้องด าเนินภายใต้กฎหมายเป็นส าคญั ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ี
เข้ามามีบทบาทการก ากับดูแลผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย คือ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มี
อ านาจหน้าท่ีหลักในการก ากับดูแลและออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ  เพ่ือควบคุมก ากับดูแลผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีการแข่งขนักันอย่างเสรีและเป็นธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรม และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์และมิให้ถกูเอาเปรียบจากผู้ ประกอบกิจการ  เช่น การก ากบัดแูล
เนือ้หารายการต้องมีคณุภาพเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ
เพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน การโฆษณา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือ
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ เป็นต้น ตลอดจนมีหน้าท่ีพฒันาส่งเสริมกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยให้มีศกัยภาพเพียงพอต่อการ
รองรับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ กสทช. ต้องทบทวนแก้ไข
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หลักเกณฑ์ประกาศต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ ประกอบกิจการ
ทัง้หมดในแต่ละช่วงเวลา เช่น การทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารคล่ืนความถ่ีท่ีมีการปรับเปล่ียน
เรียกคืนคล่ืนความถ่ีบางช่วง เพ่ือน ามาจดัสรรใหม่ให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ท่ีคุ้มค่า
กว่าเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ดังนัน้ กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะออกมาควบคุมการ
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัทฯ จึงยังไม่เสถียร และต้องใช้เวลาสัก
ระยะเพ่ือให้เห็นกฎเกณฑ์ท่ีออกมาบังคบัทัง้หมดก่อนว่าจะส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือไมเ่พียงใด อนัจะสะท้อนเป็นปัจจยัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจได้ 

ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจส่ือโทรทัศน์ 

ตัง้แต่เร่ิมออกอากาศทีวีดิจิทลัช่วงกลางปี 2557 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมโทรทศัน์เผชิญกับ
สภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรง เกิดการปรับตวัเปล่ียนแปลงตา่งๆ มากมายจากผู้ประกอบการของแตล่ะ
ช่อง ท่ีต้องต่อสู้ เพ่ือช่วงชิงเรตติง้และเม็ดเงินโฆษณาในตลาดให้ได้มากท่ีสุด  ซึ่งต่างก็ใช้กลยุทธ์ใน
การเรียกคะแนนความนิยมโดยมีคอนเทนต์เป็นแม่เหล็กส าคญัในการดงึดดูผู้ชมรายการ  โดยเฉพาะ
ในช่วงของไพรม์ไทม์ (Prime Time) จะมีการแข่งขันรุนแรงมากท่ีสุด ผู้ ชมรายการจะเป็นผู้ ได้รับ
ประโยชน์จากทางเลือกท่ีหลากหลายขึน้ บริษัทเอเยนซ่ีโฆษณาจะมีตวัเลือกในการลงโฆษณามากขึน้ 
โดยมี “เรตติง้” และ “ความคุ้มค่าของราคา” เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลงโฆษณา ซึ่งจะท าให้การ
ขายเวลาโฆษณายากขึน้ อย่างไรก็ดี จากการท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์การท าธุรกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์ และบริหารชอ่งรายการของตวัเองมาเป็นเวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายชดัเจน มีคอนเทนต์
ท่ีแข็งแรงและหลากหลายด้วยรูปแบบท่ีตรงกับรสนิยมของผู้ ชมกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ ชมติดตามรับชมอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือให้
เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ท าให้ช่องโทรทัศน์ของบริษัทฯ ติดอยู่ในอนัดบัต้นเสมอมา จากการจัดอนัดบั
ของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) รวมถึงการท าแพ็คเกจการขายโฆษณาให้เกิด
ความคุ้มคา่สงูสดุ ท าให้บริษัทฯ ยงัรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดจากคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมได้ 

ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 

 สัมปทานธุรกิจทีวีดาวเทียม  

จากการท่ี กสทช. ได้ออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือจัดระเบียบผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้เข้าสู่กลไกการก ากับดูแล โดย 
กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นคราวๆ ในขัน้แรกใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี หลงัจากนัน้จะ
พิจารณาต่อใบอนุญาตให้อีกคราวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.ได้น าหลักเกณฑ์เร่ืองร้องเรียนการกระท า
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ความผิดเก่ียวกบัเนือ้หารายการท่ีไมเ่หมาะสม หรือการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย หรือการกระท าอนัเป็นการขดั
หรือแย้งกบัการก ากบัดแูลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีทาง กสทช. จะออกเพิ่มเติม
ในอนาคต มาเป็นพืน้ฐานในการพิจารณาต่อใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการกิจการแต่ละราย  ซึ่งการได้รับ
ใบอนุญาตเป็นคราวๆ และแต่ละคราวมีอายุการประกอบการระยะสัน้อาจเป็นข้อจ ากัดในการขยายธุรกิจ 
การวางแผนการผลิต และการสร้างรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับการ
ตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการทีวีดาวเทียมได้อยา่งตอ่เน่ือง 

สัมปทานธุรกิจวิทยุ 

โดยปกติการท าสัญญาข้อตกลงเป็นผู้ จัดรายการร่วมของสถานีวิทยุกระจายเสียงมี
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึง่หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการตอ่อายสุญัญาดงักล่าวจะส่งผลกระทบถึงความ
ต่อเน่ืองของการออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ ทัง้นี ้หมายรวมถึงความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเง่ือนไขท่ีด้อยลงไปจากเดิม นอกจากนี ้การ
แสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพ่ือทดแทนอาจท าให้บริษัทฯ สูญเสียประโยชน์จากการขาดความ
ตอ่เน่ืองทางธุรกิจ และการสร้างความนิยมให้เทียบเคียงกบัรายการเดิมได้ หรืออาจท าให้ต้นทนุเพ่ือ
การได้มาสูงขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เช่ือว่าจากการท่ีบริษัทฯ ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพออกมาอย่าง
ตอ่เน่ืองจนได้รับความนิยม มีฐานผู้ ฟังรายการประจ า รวมถึงการท่ีบริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานในการ
ช าระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขของการจ่ายค่าเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนมีการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ให้สมัปทาน จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและสามารถลดความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึน้จากการตอ่อายสุญัญาได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงมลูคา่ของสญัญา โดย
เปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทาง
บริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ตอ่อายสุญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมตัิให้ต่ออายุ
สญัญาออกไปอีก 2 ปี โดยสญัญาสิน้สดุในปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ได้มีค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ตามมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ยืดระยะเวลาท่ี กสทช. เรียกคืนคล่ืนความถ่ีวิทยกุระจายเสียง
จากเดมิในปี 2560 ออกไปอีก 5 ปี และให้คงสิทธิในการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง และการ
ถือครองคล่ืนความถ่ีดงักลา่วได้ตามขอบเขตและสิทธิเดมิ ซึง่บริษัทฯ เห็นว่าค าสัง่ดงักลา่ว จะเป็น
ผลดีตอ่ธุรกิจวิทยขุองบริษัทฯ ท่ีจะท าให้มลูคา่สมัปทาน รวมถึงขอบเขตและสิทธิไมเ่ปล่ียนแปลง 

ความเส่ียงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้ คนทั่วโลก ส่งผลให้พฤติกรรมการส่ือสารของผู้ คน
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การติดต่อส่ือสาร การเข้าถึงข้อมูล
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ข่าวสารความบนัเทิงอยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิว้ ผู้คนในปัจจุบนัสามารถแสวงหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงเป็น
ผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าถึงได้ด้วยตนเอง ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วด้วยการ
ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยงัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในมือของทุกคน อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ (ท่ีเรียกว่า Second Screen ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าจอท่ี 2 รองจากโทรทัศน์) 
Second Screen จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีส่งผลให้บทบาทของรายการโทรทศัน์ต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับกับ
ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ด้วย  บริษัทฯ จึงตระหนกัดีถึงการเปล่ียนแปลงและปรับตวัให้ทันกับ
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสการส่ือสารกับผู้ รับชมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง แต่อีกปัจจยัท่ีส าคญัของการ
เติบโตทางส่ือสังคมออนไลน์ คือ การควบคุมก ากับดแูลของภาครัฐท่ีมีแนวโน้มจะเข้มข้นขึน้  แต่ยงัอยู่
ในช่วงของการเร่ิมต้น จึงท าให้การเสนอข้อมูลข่าวสารในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ค่อนข้างเสรีและมี
ขีดจ ากัดน้อยกว่าส่ือโทรทัศน์ท่ีต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ  กสทช.  ดังนัน้ ในอนาคตอันใกล้ 
ภาครัฐย่อมต้องออกกฎระเบียบเพ่ือควบคมุก ากบัดแูลส่ือสงัคมออนไลน์ให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผล
ให้การด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางนีอ้าจถูกก ากับมากยิ่งขึน้  เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมประกอบกิจการ การควบคมุเนือ้หารายการ เป็นต้น  แตอ่ย่างไรก็ดี บริษัทฯ ด าเนิน
ธุรกิจด้วยความระมดัระวงัและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กรอบของกฎหมาย จึงมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถ
ปรับตวัให้ทนักบัทกุสถานการณ์ 

ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา อตุสาหกรรมเพลงได้รับผลกระทบหลกัจากการถูกละเมิด
ลิขสิทธ์ิในหลากหลายรูปแบบ จากรูปแบบ Physical เข้าสู่ Digital แบบละเมิดลิขสิทธ์ิ การดาวน์
โหลดเพลงจากเว็บไซต์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต การน าคอนเทนต์เพลงไปหารายได้ของผู้ ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านคาราโอเกะ การจดักิจกรรมและงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงการน า
คอนเทนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางพาณิชย์หรือเพ่ือความบนัเทิงส่วนตวัผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งการ
ถกูละเมิดลิขสิทธ์ิดงักลา่ว สง่ผลให้รายได้ของสว่นงานเพลงไมส่ะท้อนปริมาณการบริโภคท่ีแท้จริง  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึน้  และได้ด าเนินการหา
ทางแก้ไข  โดยการทบทวนแผนธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและทัน
เหตุการณ์ เช่น การปรับโครงสร้างภายในของสายงานเพ่ือรองรับแผนงานท่ีเปล่ียนแปลง  และ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะรายอย่างตรงจดุ การใช้กลยทุธ์การขายให้เข้ากบัพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคตามยุคสมัย รวมถึงการปรับรูปแบบการขายให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบนั 
และเหมาะสมส าหรับลักษณะของส่ือ หรือช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ในปัจจุบันและในอนาคต 
รวมถึงการพัฒนาระบบงานภายในให้รองรับกับระบบ Streaming Platform ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตลาด
ปัจจบุนั และท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ได้ ทัง้นีย้งัมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลเร่ืองการป้องกนัและปราบปราม
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การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐในการบังคับใช้
กฎหมายเข้าด าเนินการกบัผู้ประกอบการท่ีกระท าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิในผลงานของบริษัทฯ 
รวมถึงรณรงค์ประชาสมัพนัธ์กระตุ้นลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจท่ีน างานลิขสิทธ์ิไปใช้ ให้เคารพต่อ
สิทธ์ิและท าการช าระค่าลิขสิทธ์ิเป็นการตอบแทน จากมาตรการดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าจะ
ชว่ยลดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากความเส่ียงของการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิได้ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มอาร์เอส) แสดง
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 อาคารส านักงาน  

อปุกรณ์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่อาร์เอส มีดงันี ้

ที่ตัง้ 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ค่าเช่าและ
ค่าบริการ/
เดือน 

 (ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1. อาคารเลขท่ี 419/1-419/3 ซอย
ลาดพร้าว 15 แขวงลาดพร้าว เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ 
พืน้ท่ีรวมประมาณ 12,882 ตารางเมตร 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้
ท าสญัญาเชา่ระยะเวลา 

1 ปี 8 เดือน 
(มิ.ย. 61 - ม.ค. 63) 

5.65  ไมมี่ 

2. อาคารเลขท่ี 203/18-20 ซอยลาดพร้าว 
15 แขวงลาดพร้าว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
พืน้ท่ีรวมประมาณ 600 ตารางเมตร 

บริษัทย่อยได้ท าสญัญา
เชา่ ระยะเวลา 1 ปี 8 

เดือน (มิ.ย. 61 - ม.ค. 63) 

0.25 ไมมี่ 

3. อาคารเลขท่ี 203/34-36 ซอยลาดพร้าว 
15 แขวงลาดพร้าว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
พืน้ท่ีรวมประมาณ 600 ตารางเมตร 

บริษัทย่อยได้ท าสญัญา
เชา่ระยะเวลา 1 ปี 8 

เดือน (มิ.ย. 61 - ม.ค. 63) 

0.20 ไมมี่ 

 

4.2 อุปกรณ์  

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1. อปุกรณ์ห้องควบคมุการออกอากาศ  
 และอปุกรณ์ถ่ายท ารายการ 

เจ้าของ 145.62 ไมมี่ 

2. ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน เจ้าของ 126.10 ไมมี่ 
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4.3 คลังสินค้า 

ที่ตัง้ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ค่าเช่าและ

ค่าบริการ/เดือน 
 (ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1. เลขท่ี 9/102  หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 
พืน้ท่ีรวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร 

บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเช่า
ระยะเวลา 1 ปี 

(พ.ค. 62 - เม.ย. 63) 

0.21  ไมมี่ 

2. เลขท่ี 9/46 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 
พืน้ท่ีรวมประมาณ 600 ตารางเมตร 

บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเช่า
ระยะเวลา 8 เดือน 
(ม.ค. 62 - ส.ค. 62) 

0.10  ไมมี่ 

3. เลขท่ี 9/119 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 
พืน้ท่ีรวมประมาณ 600 ตารางเมตร 

บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเช่า
ระยะเวลา 9.5 เดือน 
(พ.ย. 61 - ส.ค. 62) 

0.10  ไมมี่ 

4. เลขท่ี 9/253-256 หมูท่ี่ 5 ถนน
พหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 
พืน้ท่ีรวมประมาณ 2,932.50 ตาราง
เมตร 

บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเช่า
ระยะเวลา 5 ปี 

(ก.ย. 62 - ส.ค. 67) 

0.50 ไมมี่ 

 

4.4 สัมปทานและสัญญาเช่าวิทยุ 
สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญา 

 F.M. 93.0 MHz  สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62 

หมายเหต ุ* ปัจจบุนัได้ตอ่อายสุญัญาเชา่ เป็นชว่งเวลา 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564  
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4.5 สัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ท าสญัญาบริการการส่งสญัญาณภาพ และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง มี
ดงันี ้

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา 
1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย สิน้สดุวนัท่ี 16 ม.ิย. 71 
2. บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 20 ธ.ค. 62 - 10 ก.ย. 64 
3. บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากดั 20 ธ.ค. 62 - 10 ก.ย. 64 
4. บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 

 

4.6 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบ
ดจิิทัล 

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับอนญุาตประกอบ
กิจการโทรทศัน์ เพ่ือให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดจิิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาต ิ
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชดัปกติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S20031-0012-57 ในราคาประมูล 
2,265 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับระยะเวลา 15 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 
ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572  

 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 4/2562 ได้
พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีท่ีต้องช าระ 2 งวดสุดท้าย ส่งผลให้   
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีลดลงจากราคาประมูลเดิม 2,265 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) เหลือเป็นจ านวนเงิน 1,511 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ซึ่งในปี 2562   บริษัท 
อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั ได้ช าระเงินคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีดงักลา่วครบถ้วนแล้ว 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ  5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตลอดจนไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกตขิองบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ปัจจบุนักลุม่อาร์เอสประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่  
ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจส่ือทัง้ส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่  : อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ทะเบียนเลขท่ี : 0107546000016 

เว็บไซต์ : http://www.rs.co.th 

โทรศพัท์ : +66 2511 0555 

โทรสาร : +66 2511 2324 

ทนุจดทะเบียน  : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,161,997,216 บาท  
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,161,997,216 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท 

ทนุช าระแล้ว : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 972,495,202 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 972,495,202 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ +66 2009 9000  
โทรสาร +66 2009 9991 
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 15 
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
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โทรศพัท์ +66 2844 1000 
โทรสาร +66 2286 5050  
เว็บไซต์ http://www.pwc.com/th 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : ส านกักฎหมาย  บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555   
โทรสาร +66 2938 5622 
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 
ช่ือบริษัท สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
ทุนช ำระแล้ว 

(บำท) 
ถือหุ้น 
ร้อยละ 

1. บริษัท อาร์เอส มอลล์ จ ากดั  
    (ช่ือเดมิ บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากดั)  
 

419/2 อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 2 
ชัน้ท่ี 3 ซอยลาดพร้าว 15 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจพาณิชย์ หุ้นสามญั 1,000,000  
 

1,000,000  
 

99.99 

2. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั 
 
 

 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2902 1933, 
+66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5621 

ธุรกิจพาณิชย์ หุ้นสามญั 
 

200,000,000  200,000,000  
 

99.99 

3. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2902 1933, 
+66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5621 

ธุรกิจให้บริการส่ือ
โทรทศัน์ในระบบ

ดจิิทลั 

หุ้นสามญั 300,000,000  
 

300,000,000  
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

4. บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย  จ ากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5694 
 

ธุรกิจจดัเก็บ 
คา่ลิขสิทธ์ิ 

หุ้นสามญั 
 

5,000,000  
 

5,000,000  
 

99.99 

5. บริษัท คลูลิซึม่ จ ากดั* 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5694 

- หุ้นสามญั 6,250,000 
 

6,250,000 
 

99.99 

6. บริษัท ย๊าค จ ากดั* 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5694 
 
 
 

- 
 

หุ้นสามญั 2,500,000  
 

2,500,000  
 

99.97 
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ช่ือบริษัท สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

7.บริษัท กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั* 419/1 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

- 
 

หุ้นสามญั 37,000,000  
 

37,000,000  
 

99.99 

8. บริษัท อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั*  
 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
 เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

- 
 

หุ้นสามญั 
 

80,000,000  
 

80,000,000  
 

99.99 

9. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล    
บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต  

 แมเนจเม้นท์ จ ากดั* 
 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

- หุ้นสามญั 9,375,000  
 

9,375,000  
 

83.33 

* บริษัทดงักลา่ว เป็นบริษัทที่หยดุธุรกรรมชัว่คราว
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6.2 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

-ไมมี่- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น   

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,161,997,216 บาท แบ่ง
ออกเป็น หุ้นสามญัจ านวน 1,161,997,216 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนช าระแล้วจ านวน 
972,495,202  บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 972,495,202  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  10 รายแรก  ณ  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น เ ม่ือวันท่ี   
30 ธนัวาคม 2562 มีดงันี ้ 

 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้นท่ีถือ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของทุนช าระแล้ว 
1 กลุม่ เชษฐโชตศิกัดิ*์ 201,618,364 20.73 
2 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 98,000,000 10.08 
3 กลุม่ศรีวฒันประภา** 95,000,000 9.77 
4 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)***         72,130,100  7.42 
5 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 50,331,900 5.18 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั        36,051,929  3.70 

7 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited 

20,000,000 2.06 

8 
นางสาวพทัธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

18,740,000 1.93 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (LNS)        17,990,000  1.85 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)         15,882,700  1.63 

 

หมายเหต ุ    *   กลุม่เชษฐโชติศกัดิ์ ได้แก่  
1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 201,268,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  20.70 
2. นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 64 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000066 
3. นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 350,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.036 
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**  กลุม่ศรีวฒันประภา ได้แก่  
1. นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวฒันประภา ถือหุ้นจ านวน  47,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  4.884 
2. นายอภิเชษฐ์  ศรีวฒันประภา ถือหุ้นจ านวน 47,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  4.884 
*** บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบ

ธุรกิจระบบขนสง่มวลชน  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจการให้บริการ 
 
รายชื่อกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์  มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั (กลุม่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หรือสง่ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการ
บริษัท)  

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (RS-W3) 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (RS-W3) ได้รับอนุญาตให้เร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน ใบส าคัญแสดงสิท ธิ ท่ี จะ ซื อ้หุ้ นสามัญของ 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (RS-W3) 

 ตลาดรอง  ตลาดหลกัทรัพย์ 
 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ  193,332,760 หนว่ย 
 จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ  193,332,760 หุ้น 
 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) โดยจดัสรรให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2560 และ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 19 เมษายน 2560 ใน
อตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้น ตอ่ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หนว่ย โดยไมค่ดิมลูคา่ 

 สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทได้ 1.0047 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
12.4419 บาท ทัง้นีร้าคาการใช้สิทธิและอตัราการ
ใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงั ตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ (อตัราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ
คือ 1 หน่วยต่อ 1.0028 หุ้นสามญั และราคาการ
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ใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 12.4658 บาทต่อ 1 
หุ้ นสามัญ เน่ืองด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บ ริษั ท  ค รั ้ง ท่ี  4/2562 ซึ่ ง ป ร ะชุม เ ม่ื อ วั น ท่ี                 
13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลนัน้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
เป็นผลให้บริษัท ต้องด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิ
และอัตราใ ช้สิท ธิ ใหม่ตามข้อ  4.2 (จ)  ของ
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทอาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 3)  

 ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  3 ปี นบัจากวนัท่ีออก  

(วนัท่ีออกคือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 วนัท่ีครบ
ก าหนดและวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2563 ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิจะพ้น
สภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวัน
ถดัไป) 

 ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิ   หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวนั

ท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม 
ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยก าหนดการใช้สิทธิครั ง้แรก คือวันท่ี  31 
ตุลาคม 2560 และวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย คือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563              

                                   
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัท มีอ านาจในการ
พิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว 
โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

(CEO) 

คณะกรรมการบริหาร 

(Executive Board) 

ส านกัประธาน 

(Office of CEO) 

สายงานการเงินและบญัช ี 

(Finance & Accounting) 
ส านกักฎหมาย  

(Legal Office) 

ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(Internal Audit) 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

(Audit Committee) 

คณะกรรมการบริษัท 

(Board of Directors) 

ธุรกิจพาณิชย์  

(Commerce) 

ธุรกิจสื่อวิทย ุ  

(Radio) 

ธุรกิจสื่อโทรทศัน์  

(Television) 

ธุรกิจเพลง  

(Music) 

สายงานเทคโนโลย ี

(Technology) 

สายงานบริหารบคุลากร  

(People Operation) 

เลขานกุารบริษัท

(Company Secretary) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

(Nomination and Remuneration Committee) 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(Risk Management Committee) 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

(Corporate Governance Committee) 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุค  

(Human Development Committee) 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการ
รวมทัง้หมด 7 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 8 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการ
พฒันาทรัพยากรบคุคล และเลขานกุารบริษัท 

3. นายดามพ์ นานา กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการบรรษัทภิบาล  
5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 
6. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
หมายเหต ุ    1.   พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลวนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 

2.   นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั โดยมีผลวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 

3.   นายองอาจ สิงห์ล าพอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 
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นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไ่ด้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนกังาน
ประจ าของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  และ
เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดแูลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้อง* ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนกังาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ า/ผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั*** หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนั และในช่วงเวลา 2 ปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  
คูส่มรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

4. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ แบง่ได้ดงันี ้
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
 ลักษณะความสัมพันธ์  : ผู้ สอบบัญชี ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ี

ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 
 ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี  : ห้ามทกุกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

หมายเหต ุ   *      ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่

รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนั เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนั
ตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทยอ่ยตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั 
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 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนด
วา่ด้วยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 

ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความชว่ยเหลือทาง
การเงิน 

 ระดับนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ   : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ  
≥ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ในการ
พิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ี
มีการท ารายการในครัง้นีด้้วย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบคุคล บคุคลท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ Partner ของนิตบิคุคลนัน้ 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควร ซึง่มิได้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญท่ี
ก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท
ก่อน และมติท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทต้องจดั
ให้มีการเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักลา่วของกรรมการรายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากตอ่มาบริษัทฯ 
จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนัน้ เพ่ือด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์
ดงักลา่วในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระเลือกตัง้กรรมการด้วย 

5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
7.  กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
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ย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว และคา่ตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายนัน้ได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 และ
แบบ 56-2 ด้วย 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ  

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  
นายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล นายดามพ์ นานา สองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือ
ร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2546 ได้มีมตกิ าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทไว้ดงันี ้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าท่ีจดัการบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และมีอ านาจมอบหมายแตง่ตัง้
กรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใด เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่ง
อยา่งใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้นแตอ่ านาจในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี  ้จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน  ทัง้นีก้ าหนดให้รายการท่ี
กรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ 

1. เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย  หรือข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 และในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ี 
เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
2. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
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3. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ  ทัง้หมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

4. การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

5. การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
6.  การใดท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้ต้องได้รับมติ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดแูลการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพ่ือความ
ยัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้างคณุค่าให้ทัง้บริษัทฯ 
ลกูค้า ผู้ มีสว่นได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

2. ดแูลให้มัน่ใจว่า วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/
หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
บริษัทฯ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

3. ดแูลการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบ
ตอ่สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นต้นแบบ 

4. ดแูลโครงสร้างและการปฏิบตัิของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (Duty of 
Care) และซ่ือสตัย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. ดแูลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. ดูแลการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และการก าหนดหลักเกณฑ์และ
ปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรับทัง้บริษัทฯ 
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8. พิจารณาและอนมุตักิารก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ประจ าปี และงบประมาณประจ าปี การก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย รวมถึงแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. พิจารณาการดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน 

10. พิจารณาการก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

11. พิจารณาการก าหนดกรอบการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โคยค านงึถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืน ตลอดจนการพัฒนา
และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัองค์กร ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของบริษัทฯ รวมทัง้ดแูลให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การ
บริหารความเส่ียง เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ 

12. พิจารณาการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
13. พิจารณาการดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือและ

ตามความเหมาะสม 
14. ตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้
15. พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะ

ประสบปัญหา กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหา
ทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้การค านงึถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย 

16. ดูแลให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ 

17. พิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีมีนยัส าคญั ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ 
นโยบาย ระเบียบ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง หรืออ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลัน่กรองแล้ว 
และน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้อง
พร้อมท่ีจะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ส าหรับกรรมการใหม่ ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการใหมมี่ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปีตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ อีกทัง้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ี ท่ี
ประชมุคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากนั ตลอดจนท าหน้าท่ีเรียกประชุม
คณะกรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายซึง่ก าหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ  และครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1.  การก ากับ ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

2.  การดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ี
มีจริยธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.  การก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และมีมาตรการท่ีดแูลให้เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4. การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายประเด็นส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทัว่กัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้
ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5.  การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ                                                                                                                                                                                                                                                    

 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 

รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่ง        จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ                      6/6 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ                                  5/6 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ                                  6/6 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์       กรรมการ                                  6/6 
5. นายองอาจ สิงห์ล าพอง กรรมการ                                  4/6 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ                                  6/6 
7. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ                          6/6 
8. พลเอกไพโรจน์  พานิชสมยั     กรรมการอิสระ                          1/6 
9. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการอิสระ                          6/6 
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10. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ**** กรรมการอิสระ   3/6 
หมายเหต ุ      *      กรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจ 

**    นายองอาจ สิงห์ล าพอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 

***   พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลวันที่ 2 

พฤษภาคม 2562 

****  นายจกัรกฤศฏิ์ พาราพนัธกลุ ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ให้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั โดยมีผลวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 

 
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ
จ านวน  3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางวรรณสดุา  ธนสรานาต กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจกัรกฤศฏ์ิ        พาราพนัธกลุ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ     1.  นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์  คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบ

การเงินของบริษัทฯ  โดยเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 966  รับตรวจสอบบญัชีบริษัทตา่งๆ  

ซึง่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

                                       2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีผลวนัที่ 2 

พฤษภาคม 2562  

                                       3.  นายจกัรกฤศฏิ์ พาราพนัธกลุ ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ให้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั โดยมีผลวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจ
ทางธุรกิจ ตลอดจนการก ากบัดแูลกิจการ 

2. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอนผู้สอบบญัชี และเสนอค่าสอบบญัชีบริษัทฯ
ประจ าปี รวมถึงประเดน็ ดงันี ้

(ก) พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบญัชี  (Non-Audit Service) ท่ีอาจท าให้ขาดความเป็น
อิสระ เชน่ การวางระบบบญัชี เป็นต้น 

(ข) ให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าประชมุด้วยอย่างน้อย 
1 ครัง้ ตอ่ปี เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ 
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3. พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

4. พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีภายในและภายนอก  
รวมถึงประเดน็ ดงันี ้
(ก) ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบ

ของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวมีความ
เป็นอิสระอยา่งแท้จริง 

(ข) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี และการรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหนว่ยงานนี ้ 

6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส  และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีทัง้
ภายในและภายนอก รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 

7. สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรายไตรมาส ให้มีความถกูต้อง
เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

8. ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

9. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า รายการ
ดงักลา่ว สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

10. พิจารณาร่วมกับผู้ สอบบัญชีถึงปัญหา หรือข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบ
การเงิน 

11. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้

(ก) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงันี ้
 ความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
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 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร 
(ค) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาให้

ข้อมลู หรือ เข้าร่วมประชมุได้ 
13. การปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณา
คา่ตอบแทน 

2. นางวรรณสดุา  ธนสรานาต กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายจกัรกฤศฏ์ิ        พาราพนัธกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
หมายเหต ุ    1.  พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของ  บริษัทฯ 

โดยมีผลวนัที่  2 พฤษภาคม 2562  

                2. นายจกัรกฤศฏิ์ พาราพนัธกุล ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ให้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั โดยมีผลวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้
แตง่ตัง้กรรมการ แบง่ได้เป็น 
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(ก) ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ โดยด าเนินการ 
ดงันี ้
 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ

ของกรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการท่ีมีคณุสมบัติ
ลกัษณะใดบ้าง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพ่ือพิจารณาว่า 
กรรมการอิสระคนใดมีคณุสมบตัิครบถ้วนหรือคนใดขาดคณุสมบตัิในการ
เป็นกรรมการอิสระ รวมทัง้พิจารณาว่า จ าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระ
ใหมห่รือไม ่ หากมีกรรมการอิสระไมค่รบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ  
(ข) สรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการให้

คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้   โดย
ด าเนินการ ดงันี ้
 ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 
 ด าเนินการพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคัดเลือก

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิก าหนดไว้ 
 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนัน้มีคุณสมบัติตาม

กฎหมายและข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
 ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คณุสมบตัิท่ี

ก าหนดไว้ เพ่ือจะได้มัน่ใจวา่ บคุคลดงักลา่วมีความยินดีจะมารับต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้
ถือหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

2. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการ ซึง่จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ 

3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
5. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น) ให้แก่

กรรมการ และพนักงาน โดยให้เง่ือนไขต่างๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติ
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หน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุลากร
ท่ีมีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง แตใ่นขณะเดียวกนัต้องไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น
ด้วย 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  3 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการบริหาร 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 1/2546 เ ม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริหาร โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ หรือให้กู้ ยืมเงิน  หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบัน
การเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั หรือการช าระหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรม
ตามปกตธิุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีภ้ายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการไม่เกินกว่า 300 ล้าน
บาท หรือจ านวนเทียบเทา่  

2. มีอ านาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในต าแหน่งท่ีไม่สูงกว่าต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (เดมิใช้ช่ือต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ)   

3. มีอ านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการ 

4. จัดตัง้โครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนกังาน
ของบริษัทฯ 
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5. ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจ
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล
ยทุธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

6. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึง่ การอนมุตักิารเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น จะต้องไมมี่ลกัษณะเป็นการอนมุตักิารเข้า
ท ารายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติการเข้าท ารายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด) ท ากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิการเข้าท า
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมตัิไว้ ทัง้นีใ้ห้
คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้
ตามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร 

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  2 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายดนยัศษิฏ์  เปสลาพนัธ์       กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และอนุมตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณานโยบาย  แผนงาน และการด าเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงให้ค าแนะน า
แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากบั ดแูล และสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงานและส าเร็จลุล่วง
ในระดบัองค์กร ตลอดจนระดบัโครงการ  

3. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในระดบัองค์กร และประเมินการด าเนินงาน
บริหารความเส่ียง ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

4. รายงานการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
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8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 2 
ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์       กรรมการบรรษัทภิบาล 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. เสนอแนวทาง หรือนโยบายด้านการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวน หรือปรับปรุงแนวทาง หรือนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
3. ให้ค าแนะน าด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท 
4. ดแูลให้กรรมการและฝ่ายจดัการปฏิบตังิานตามนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 2 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
2. นายชาคริต  พิชญางกรู กรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
หมายเหต ุ    นางสาวประอรศรี อดุมผล  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล โดยมีผลวนัที่  

  1 ธันวาคม 2562 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. น าเสนอนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2. พฒันากลยทุธ์ และเทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

3. ก ากบั และดแูลการด าเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 

4. พิจารณา และตดัสินใจในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล ตามแนวทาง
ท่ีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 
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8.1.8 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 7 ท่าน 
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 
3. นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย 
5. นางสาวกลุจรรยา  คฤหเดช ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบคุลากร 
6. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 
7. นายองอาจ สิงห์ล าพอง รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 
หมายเหต ุ    1.   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ 

กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
2. นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร โดยมีผลวันที่ 11 

ธันวาคม 2562 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 1/2546 เ ม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (เดิมใช้ช่ือต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ) โดยก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
มีอ านาจอนุมตัิในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่า ทัง้นี ้การ
อนมุตักิารท ารายการดงักลา่วข้างต้น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไมมี่อ านาจในการด าเนินการใดๆ หรือ
เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
และ/หรือรายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในกรณีดงักล่าว รายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
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สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท า
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิ
ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงความหลากหลายของ
ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการพฒันากิจการของบริษัท
ฯ รวมทัง้การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี จากนัน้จึงน ารายช่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียง

ข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่ งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท 
ซึ่งปัจจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ช่ือสกุล นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ  

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
 เลขานกุารบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 
อายุ  49 ปี  
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

สถาบนัศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 ปริญญาตรี สถิติศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Executive Development Program รุ่นท่ี 4 (EDP 4) ปี 2552 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 23 สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

สัดส่วนการถือหุ้น ไมมี่  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ไมมี่                                              

ประสบการณ์ท างาน 15 ตลุาคม 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน 
2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 
8.4 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 

ช่ือสกุล นางนวลทรง  ลิมปนารักษ์  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการบญัชีอาวโุส 
ผู้ควบคมุดแูลการจดัท าบญัชี 

 

อายุ  48 ปี  
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
สัดส่วนการถือหุ้น ไมมี่  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ไมมี่  

ประสบการณ์ท างาน 1 ธนัวาคม 2549 - ปัจจบุนั  ผู้อ านวยการบญัชีอาวโุส 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
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8.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1.  กรรมการบริษัท  

รายการ 
ปี 2562 

จ านวน (ท่าน) จ านวนเงนิ (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท 10 2,010,000 คา่ตอบแทนประจ าปีและเบีย้ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 3 1,883,387 คา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุ 

 
  โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนประจ าปี และเบีย้ประชมุกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคลดงันี ้

 
ล าดับ 

 
รายนามกรรมการบริษัท 

ปี 2562 

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท) 

 
ค่าตอบแทน
ประจ าปี 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(บาท) 

1 นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ - - 125,000 

2 นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ - - 100,000 

3 นายดามพ์ นานา - - 120,000 

4 นายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ - - 120,000 

 5 นายองอาจ สงิห์ล าพอง - - 80,000 

6 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ - - 120,000 

7 นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ - 400,000 120,000 

8 พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั  - 300,000 20,000 

9 นางวรรณสดุา ธนสรานาต  - 300,000 120,000 

10 นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ  - 60,000 

 รวมทัง้หมด - 1,000,000 1,010,000 
 

หมายเหต ุ   1.   ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องที่
จ่ายให้กับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย)  และการเป็นกรรมการบริษัทย่อย
ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน            

2.    นายองอาจ สิงห์ล าพอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 
3.  พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวนัที่  2 พฤษภาคม 2562 
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4.   นายจกัรกฤศฏิ์ พาราพนัธกลุ ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั โดยมีผลวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 

 

2. กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  

รายการ 

ปี 2562 
จ านวน 
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 3 - - 
ผู้บริหาร 7 67.06 เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอื่นๆ 

8.5.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

1.  กรรมการบริษัท  
 -ไมมี่- 

            2.    กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ 
  ในปี 2562 บริษัทได้จา่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร 5 ราย จ านวน
เงินรวมประมาณ 3.11 ล้านบาท 

8.6 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนพนกังานทัง้หมด 1,295 คน ประกอบด้วย
พนักงานใน บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 329 คน และบริษัทในเครือ 966 คน และได้จ่าย
ผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 762.60 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และคา่ใช้จา่ยบคุลากรอ่ืนๆ ตลอดจนเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน จ านวน
เงินรวมประมาณ 21.31 ล้านบาท 
รายละเอียดจ านวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

กลุ่มธุรกิจ จ านวนพนักงาน(คน) 
ธุรกิจพาณิชย์ 520 
ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 428 
ธุรกิจส่ือวิทย ุ 48 
ธุรกิจเพลง 36 
อ่ืนๆ 263 
รวม 1,295 
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นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีแผนงานและมี
การจดัสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจดัระดบัการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ไว้ 3 ระดบั คือ การพฒันาองค์กร (Organization Development) การพฒันาอาชีพ 
(Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) โดย
ในปี 2562 ได้จดัการอบรมรวมทัง้สิน้ 6 หลกัสตูร จ านวน 23 รุ่น โดยจดัฝึกอบรมภายในเป็น
จ านวน 90 ชัว่โมงและฝึกอบรมภายนอกเป็นจ านวน 349 ชัว่โมง แบง่เป็น 

1.1 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตัง้แต่ช่วงการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day และการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes จดั
ทัง้หมด 9 รุ่น จ านวนผู้ เข้าอบรม 84 คน  

1.2 การพัฒนาอา ชีพของพนัก งาน  (Career Development) ไ ด้ก าหนด เ ส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนต าแหน่ง/
ปรับระดบัต าแหนง่ (Promotion Path)  

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training and Development) ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency-base Training) 
ประกอบกับผลส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยการจัด
ฝึกอบรมภายใน ( In-house Training) ท่ีครอบคลุมทั ง้ ด้านการพัฒนาความ รู้  
(Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการ
พัฒนาทักษะ (Skill Development) ได้แก่  1) การเข้าดู E-Pay Slip ด้วยโปรแกรม 
ESSPACE ส าหรับพนักงาน จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 31 คน  2) Workshop 
“How to motivate a Telesales Team" จ านวน 2 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 25 คน 3) 
OKR Workshop จ านวน 6 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 100 คน  

 บริษัทฯ ยงัได้จดัอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ 1) ความปลอดภยัส าหรับลกูจ้างทัว่ไป
และลกูจ้างเข้างานใหม ่จ านวน 4 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 93 คน 2) คณะกรรมการความปลอดภยั อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรม
จ านวน 45 คน 

2. บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรมา
อยา่งตอ่เน่ือง โดยจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เชน่  
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  กิจกรรม “หยดนีเ้พ่ือแม่” ท่ีพาพนักงานไปบริจาคโลหิตท่ีสภากาชาดไทย ร่วมกับ
ศลิปินและนกัแสดงมากมาย  

  กิจกรรม “ท ายอดดีไม่มีเกรงใจ” ท่ีให้พนกังาน Telesales ท่ีเป็น top sales ของแต่
ละทีมได้รับบตัรคอนเสิร์ต Raptor 25 ปี ไม่มีเกรงใจ ไปดกูนัแบบเต็มอ่ิม คนละ 2 ท่ีนัง่ รวม
ทัง้สิน้ 50 รางวลั   

  กิจกรรมเพ่ือสร้างความใกล้ชิดและมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับพนักงาน 
พนกังานกบัศิลปิน รวมไปถึงพนกังานกบัผู้บริหาร ได้แก่ Meet & Greet กบัศิลปินท่ีก าลงัมี
ผลงานขณะนัน้ การเชิญชวนพนกังานมาแข่งเต้นในซิงเกิล้ใหม่ของลลูู่ -ลาล่า ชิงรางวลั หรือ
การเชิญชวนพนกังานมาถ่ายภาพร่วมกบัจ๊ะ อาร์สยาม ในวนัโปรโมทซิงเกิล้ใหม่  

  กิจกรรม “Passion To Win Birthday Voucher” มอบเคร่ืองดื่มสดุพิเศษแดพ่นกังาน
ในเดือนเกิดให้กบัทกุคนและทกุเดือน เป็นต้น  

3. จากการท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยจดัให้มีตวัแทนพนกังานทุกระดบัร่วมเป็นคณะท างานด้านความปลอดภัยในระดบั
ต่างๆ เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตาม
กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้อง  

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายผลและติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ โดยน าแผนงาน
ไปปฏิบัติกับพนักงานทุกระดับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น 1) ลงพืน้ท่ีตรวจสอบ 
รายงาน และติดตามการแก้ไขจุดเส่ียงภัยในพืน้ท่ีการท างาน 2) ปรับปรุงพืน้ท่ีการท างานในจุดท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอุบตัิเหตแุละท าการติดป้ายสญัลกัษณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ 3) ปรับปรุงระบบทางหนีไฟ 
ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้อยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนด 4) ตรวจสอบสภาพถัง
ดบัเพลิงในแต่ละตึกตามระยะเวลาท่ีก าหนด และ 5) เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของ
พนกังานท่ีใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหต ุแนวทางแก้ไขและให้ข้อมลูข่าวสาร 
ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานเพ่ือให้พนักงานน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ท างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดี เป็นต้น ทัง้นี ้ในปี 2562 อตัราการเจ็บป่วยของพนกังานท่ี
ใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 8.5 ตอ่เดือน 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากับดแูลกิจการ โดยให้ความส าคญัต่อระบบการ
ควบคมุและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มุ่งเน้นเร่ืองความโปร่งใสในการ
ด าเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบั Excellent CG Scoring จากผลส ารวจการ
ก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี พ.ศ. 2562  

สรุปการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2562 ดงันี ้

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ  รวมทัง้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 และหลกัปฏิบตัิใน CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์  2563  ได้มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมตัินโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ ทัง้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  และคณะกรรมการตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้น า (Governing Body) ขององค์กร และมีกรรมการเกินกวา่กึ่งหนึง่ท่ีได้ศกึษา
หลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ได้ประเมินการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิใน CG Code แตล่ะ
ข้อ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีกระบวนการท่ีได้ปรับใช้ หรือมีแผนพฒันาให้เหมาะสมกบัธุรกิจแล้ว 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ซึ่ ง ก า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับ
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บริษัทจดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ครอบคลมุแนวทางปฏิบตัิเป็น 5 หมวด 
ได้แก่ 

 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนด ในปี 2562 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นวนัท่ี  9 เมษายน 2562 ซึง่กรรมการทกุทา่นท่ีอยู่
ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (ดรูายละเอียดรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น ได้ท่ี
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั ใน
การเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เลือกสถานท่ีจดัการประชมุท่ีมีระบบขนสง่มวลชนเข้าถึง
และเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมการประชมุได้สะดวก 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิกบัผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยตระหนกัถึงความส าคญัของ
สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทนัเวลา ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ในปี 2562 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯ เป็นผู้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 
14 วนั แล้วแตก่รณีท่ีกฎหมายก าหนด 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระ
ต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งในแต่ละวาระมี
หลกัการและเหตผุลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่
หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษไว้ท่ี
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rs.co.th/investor.html ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และเผยแพร่
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รายงานประจ าปี ไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพ่ือเพิ่มความรวดเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ี
ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ใน
ระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
สอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ และสนบัสนนุให้มีการ
ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ได้จัดท า
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือน าส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผู้ ถือหุ้นตามเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด และมีระบบการจดัเก็บท่ีดีเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   

ในปี 2562 บริษัทฯ ดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลส าคญัท่ีเป็น
ปัจจบุนัผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้อง
เปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงข้อมูลส าคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส าคญั
เพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่จ ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย 
เป็นต้น และในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ  เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งค าถามผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการให้สิทธิของผู้ ถือหุ้ นและการ
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

9.1.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชมุและลงคะแนนเสียงแทน ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 190 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ออกเสียงแทน 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูถึงผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ก าหนด
กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนล่วงหน้าส าหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระท่ีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ และบริษัทฯ 
ก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  
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อยา่งไรก็ตาม ไมมี่ผู้ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และไมมี่ผู้ เสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการ
บริษัท ผู้ บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการ ท่ีอาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ของตนและผู้ เก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการ โดยสง่ข้อมลูให้แก่ส านกักฎหมาย เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและ
ผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษัทฯ ไมใ่ห้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว 
ดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหวัข้อการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดให้ในการท ารายการระหว่างกันนัน้จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหวัข้อมาตรการ หรือขัน้ตอนการอนมุตัิการ
ท ารายการระหว่างกัน  ตัง้แต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายห้ามกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู* ซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ในชว่ง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผย
งบการเงิน  

 บริษัทฯ ก าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณ 
และได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

หมายเหต ุ   *  หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ที่มีหน้าที่
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย 

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนักงาน ผู้ บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่  คู่แข่ง เจ้าหนี ้
ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้ มีส่วนได้เสีย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนและสงัคม ซึ่งให้ความส าคญัอย่างสม ่าเสมอ  (ดตูวัอย่างในหวัข้อบทบาท
และความรับผิดชอบต่อสงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล) รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัให้มี
ระเบียบและแนวปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยั เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและมีจริยธรรม ทัง้การปฏิบตัติอ่บริษัทฯ 
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และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ  ส่วนเนือ้หาของคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมในเร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่ได้แก่  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด าเนิน
ธุรกิจและควบคมุให้มีการปฏิบตัิภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ครบถ้วน และน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริมประโยชน์
ตอ่ชมุชนได้อยา่งเป็นรูปธรรม สว่นทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกนั ลด จดัการ และดแูลให้มัน่ใจ
ว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุการใช้พลงังาน
ในส านกังาน การใช้น า้ การใช้ทรัพยากรหมนุเวียน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รวมถึงมุ่งมัน่
ผลกัดนัให้เกิดกระแสพฒันาคณุภาพของสงัคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ
และชมุชน ตลอดจนส่งเสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองให้แก่
พนกังานและลกูจ้างทกุระดบั ในการปฏิบตัิตนเป็นคนดีท าประโยชน์ให้กับชมุชนและสงัคม รวมทัง้
สนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือชุมชน และสังคมอย่ าง
สม ่าเสมอ อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีในองค์กรตอ่ไป โดยมีการติดตาม และวดัผลความคืบหน้าและ
ความส าเร็จในระยะยาว เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าใน
องค์กร เช่น บริษัทฯ สนบัสนุนให้ลดการใช้กระดาษ  โดยทดแทนด้วยวิธีอ่ืนแทน เช่น ใช้ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้อย่างมาก และสนบัสนนุการ
ใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกนัประหยดัพลงังาน เช่น ปิดแอร์และปิดไฟช่วงระหว่างพกั รวมถึงการ
ให้ข่าวสารข้อมลูความรู้ พร้อมทัง้รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั เป็นต้น (ดตูวัอย่างในหวัข้อ
บทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

ลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ โดย
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง การค านึงถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความ
เป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การ
ติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าเพ่ือการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้
ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนมีหนว่ยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้กบัลกูค้า 
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ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานท่ี
ดี โดยค านึงถึงความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ถือหุ้น  
และควบคมุดแูลให้เป็นท่ีมัน่ใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

พนักงานและลูกจ้าง 

บริษัทฯ ถือว่าพนกังานและลกูจ้างเป็นสมบตัิอนัมีคา่ของบริษัทฯ ดงันัน้คณุคา่ของพนกังาน
และลูกจ้างจึงถือเป็นเร่ืองส าคญั โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม รวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชน  ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มี
สวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน ท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ให้ผลตอบแทนและค่า
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสัน้ ได้แก่ 
เงินเดือน โบนสั และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทในระยะ
ยาว ได้แก่ การวดัผลการปฏิบตังิานพนกังานตาม Key Performance Indicators (KPI) และการจ่าย
ผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงกลุม่บริษัทอาร์เอสให้ความส าคญักบัการรักษาสขุภาพ
อนามยั ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนกังานอยู่เสมอ การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิด
โอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานในด้านอ่ืนๆ และยึดมั่นปฏิบตัิตามกฎหมาย
แรงงาน ทัง้นีบ้ริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังาน การประกนัชีวิตและสขุภาพพนกังาน รวมถึง
จดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีท างานสม ่าเสมอ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น  
(ดตูวัอยา่งในหวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทฯ ตัง้มัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต และเท่ียงธรรมตอ่คูค้่า โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ มีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม โดยอยู่บนพืน้ฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงความล าเอียง หรือสถานการณ์ท่ีท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่และถือปฏิบตัิตามสญัญา  เง่ือนไขตามข้อตกลง 
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และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดแูลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลคูค้่าเพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ยืน  หากเกิดกรณีท่ี
ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพ่ือ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีการวางแผนการบริหารสภาพ
คล่องเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการช าระคืนหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ ตามระยะเวลาท่ีครบก าหนด 
อีกทัง้บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ (ดู
รายละเอียดได้ในหวัข้อนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั) 

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคดัเลือกคูค้่า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดงันี ้

 คณุภาพของสินค้าและบริการ 

 ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ และประสบการณ์ 

 นโยบายการค้า 

 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 

 สถานภาพทางการเงิน 

คู่แข่ง 

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม  ตลอดจนปฏิบตัิต่อ
คูแ่ข่งอย่างมืออาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

คุณธรรม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรมและใน
การตดัสินใจในทุกเร่ืองของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และค านึงถึงความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
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ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เน่ืองจากความ
แตกต่างทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบนัการศึกษา  รวมทัง้ไม่เก่ียวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 
ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนมุตัิคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ  และประกาศลงใน
ระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพ่ือให้พนักงานทุก
ระดบัรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามท่ีก าหนดในคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่ข้อพิพาททาง
กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั และท่ีมีผลกระทบด้านลบ
อนัอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนให้กบักิจการโดยการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส และรับ
ฟังความเห็น  ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ (ยกเว้นค าร้องเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 
หรือประพฤตมิิชอบของบคุคลในองค์กร ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหวัข้อนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชนั) ทัง้จากพนกังานเอง และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ผ่านทางการพบผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบ
กลาง หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  เลขานกุารบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอผ่าน
ไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์  /www.rs.co.th/investor.html  ทางโทรศัพท์ 
หมายเลข +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ต่อ 1496  หรือติดต่อโดยตรงตามหน่วยงาน
ดงักลา่ว เพ่ือให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงาน
ตอ่คณะกรรมการ  

http://www.rs.co.th/investor.html
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ส าหรับค าร้องเก่ียวกับรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคมุภายใน การบริหารความ
เส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ รับเอกสารและสรุป
ประเด็นต่างๆ ทัง้หมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส   
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียน 
และเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน และผู้บริหารไว้
อย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน มีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ 
และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบตัิงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินส าคัญของ
บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมีการ
ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ (Compliance Control)  

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดย
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแตล่ะคณะ 

 สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ประธานกรรมการไม่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทัง้ยังก าหนดให้
กรรมการอิสระเป็นประธานของแตล่ะคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ปัจจบุนั บริษัทฯ
มีคณะกรรมการชดุย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
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 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทกุท่านเป็นกรรมการ
อิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดู
รายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้ ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบทุกท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ครัง้ และรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ในการ
ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
กบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ผู้บริหารอยูท่ัง้ 5 ครัง้ 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ ประธานกรรมการ 5/5 

2. พลเอกไพโรจน์  พานิชสมยั*     กรรมการ 1/5 

3. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการ 5/5 

4. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ**          กรรมการ 3/5 

          หมายเหต ุ      *  พลเอกไพโรจน์  พานิชสมยั  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของ
บริษัทฯ โดยมีผลวนัที่  2 พฤษภาคม 2562 

         ** นายจกัรกฤศฏิ์ พาราพนัธกลุ ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั โดยมีผลวนัที ่
9 กรกฎาคม 2562 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  อนมุตัขิอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้หมดจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมี
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สมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด จ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็น
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการมีวาระในการด ารง
ต าแหนง่คราวละ 3  ปี ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้
จ านวน 3 ครัง้ ซึ่งกรรมการทุกท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนทุกครัง้ และคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ี
ตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในปี 2562 

รายนามคณะกรรมการสรรหาฯ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ ประธานกรรมการ 3/3 

2. พลเอกไพโรจน์  พานิชสมยั*   กรรมการ 1/3 

3. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการ 3/3 

4. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ**         กรรมการ 1/3 

                หมายเหต ุ  *   พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของ
บริษัทฯ โดยมีผลวนัที่  2 พฤษภาคม 2562 

                        ** นายจกัรกฤศฏิ์ พาราพนัธกลุ ได้รับการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั โดยมีผลวนัที่ 9 
กรกฎาคม 2562 

 ในระหวา่งปี 2562 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและความเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 

2. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทน 

4. พิจารณาทบทวนเร่ืองคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประจ าปี 2562 

7. รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหาร  

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการบริหาร ดรูายละเอียดใน
หวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้สิน้จ านวน 36 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2562 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ตอ่คณะกรรมการ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ การบริหารงาน อนุมตัิงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี 

และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

3. ก ากบั ควบคมุ และดแูลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีได้วางไว้ 

4. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารได้บริหารงานอย่างรอบคอบ เต็มก าลังความรู้ความสามารถ และ
สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมดจ านวน 2 ท่าน ดรูายละเอียดในหวัข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือวางแผน ทบทวน
ระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียง รวมทัง้สิน้จ านวน 1 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2562 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
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1. พิจารณาแผนงาน ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทฯ การด าเนินงานบริหารความ
เส่ียง การประเมินการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ 

2. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงาน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบตัิงานในการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบ เต็ม
ก าลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียในระยะ
ยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และพิจารณาค่าตอบแทน  โดย
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้หมดจ านวน 2 ท่าน ดูรายละเอียดในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึง
การตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้สิน้จ านวน 1 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2562 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทบทวนนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส  และ
นโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสอดคล้องไปกับนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทอาร์เอส และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ให้ค าแนะน าด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่คณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
เพ่ือเสนอในรายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 
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 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
และหน้าท่ีของคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการ
จดัการของบริษัทฯ 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้สิน้
จ านวน 4 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2562 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทบทวนและพฒันานโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2. พฒันากลยทุธ์ และเทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

3. ก ากบั และดแูลการด าเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 

4. พิจารณา และตดัสินใจในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล ตามแนวทาง
ท่ีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบตัิงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
รอบคอบ เต็มก าลงัความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียใน
ระยะยาวแล้ว 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
บริษัท ซึ่งปัจจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีบทบาทหน้าท่ีหลกั ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ด้านบญัชีและภาษี และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ  

2. ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

3. ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทัง้ทางด้านบญัชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
ส่งเสริมให้ผู้ ท่ีท างานสนบัสนุนงานของเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรม
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คอร์ส Company Secretary Program (CSP)  ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ซึ่งอยู่ในสงักัดส านกั
กฎหมาย ช่วยดแูลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมาย
อีกด้วย  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชมุโดยปกติอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชมุพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชุม และวันประชุมไว้ล่วงหน้า มีวาระ
พิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม  พร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  โดยประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ 1 ท่าน ร่วมกนัพิจารณาการเลือก
เร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีส าคัญได้ถูกบรรจเุข้า
วาระการประชมุเรียบร้อยแล้ว และกรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการ
ประชมุ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ดรูายละเอียดนิยามและคณุสมบัติในหวัข้อโครงสร้างการ
จดัการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน 6 ครัง้ โดยจดัการประชมุท่ีส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ทกุครัง้ ซึ่งกรรมการ
ทกุท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ทกุครัง้ ยกเว้น นางพรพรรณ เตชรุ่ง
ชยักลุ ท่ีขาดการประชมุ 1 ครัง้ เน่ืองจากตดิภารกิจ  

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดเป็นผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในเร่ืองท่ีก าลังพิจารณา 
กรรมการทา่นนัน้จะไมเ่ข้าร่วมการประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ 

นอกจากนี ้จ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นการ
ประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้  

 องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของ
กรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้ความเห็นในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบตังิานท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนก าหนด และประเมินโดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 ได้มีการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  และผลการปฏิบตัิงานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประจ าปี 2562 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระเทา่นัน้ เพ่ือพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัจดัให้มีการประเมินผลงานทัง้คณะ และเป็นรายบุคคลของ
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

การจ่ายค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 
ส าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู บริษัทฯ มีนโยบายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ี
จะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคน รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
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กรรมการแตล่ะคน และสอดคล้องกบักลยทุธ์ เป้าหมายระยะยาว และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการนัน้ ผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 1/2561 และท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการให้อยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมซึง่สงูเพียงพอท่ีจะดงึดดู รักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ี
ต้องการ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกทัง้
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็น
กรรมการอิสระเท่านัน้ (รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหวั ข้อโครงสร้าง
การจดัการของบริษัทฯ) 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะน ากรรมการใหม่ให้
รู้จักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน 
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  รวมทัง้ข้อมูลอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาความรู้ใหม่ๆ ให้กบักรรมการและ
ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ออกคา่ใช้จา่ย ซึง่ในปี 2562 ได้สนบัสนนุกรรมการเข้าร่วมอบรม ดงันี ้

กรรมการ ต าแหนง่ หลกัสตูรท่ีอบรมในปี 2562 

นายดามพ์  นานา กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

อบรมพฒันาความรู้ตอ่เน่ือง
ทางด้านบญัชีจ านวน 6 
ชัว่โมง หลกัสตูร Beyond 

Treasury Management โดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ ปี 2562 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                       

75 

แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างราบร่ืน นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการ
ส าหรับพฒันาผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสูง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เพ่ือลดความเส่ียงจาก
การขาดความตอ่เน่ืองในการบริหารจดัการองค์กร มีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล พิจารณาเสนอช่ือและ
คดัเลือกกลุม่ผู้บริหารซึง่มีศกัยภาพสงู เพ่ือน ามาพฒันาและเตรียมความพร้อม 

2. คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลด าเนินการให้มีการพฒันาผู้บริหารกลุ่มดงักล่าว
โดยจดัโปรแกรมพฒันาผู้บริหารระดบัสงู  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ร่วมพิจารณาคดัเลือก
ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ บริหาร
ระดบัสงู ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีมีการคดัเลือกแล้วจะน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท
ตอ่ไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอมา
ว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ 
พร้อมข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตง่ตัง้
ตอ่ไป 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไมใ่ชก่ารเงิน 
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความส าคญัต่อ
การเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้โดยผ่านช่องทางจากส่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้จัดให้มีการประชุม
พบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯ กบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ กองทนุ และนกัลงทนุทัว่ไป เพ่ือ
ตอบข้อซกัถามต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ “แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์” ท า
หน้าท่ีติดตอ่ส่ือสาร ให้ข้อมลู  ข่าวสาร และกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ แก่นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์ ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นี ้นกัลงทนุสามารถติดตอ่หน่วยงานดงักล่าว
ได้ท่ี       

โทรศพัท์ : +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ตอ่ 1496  
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เว็บไซต์ : www.rs.co.th/investor.html  

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/RSInvestorRelations/  

ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/rs_ir  

อีเมล : ir@rs.co.th 

และชอ่งทางใหมล่า่สดุ สามารถตดิตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทาง LINE : ir_rs  

นอกจากนีใ้นรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ เพ่ือแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในทกุไตรมาส โดยเปิด
โอกาสให้นกัวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพ่ือตอบข้อซกัถามในประเด็นต่างๆ และน าเสนอ
เอกสารประกอบการประชมุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 การเข้าร่วมงานท่ีจัดขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ในการพบปะนักลงทุน
สถาบนั และนกัลงทนุตา่งชาต ิได้แก่ Roadshow ณ ประเทศฮอ่งกง จดัโดยบริษัทหลกัทรัพย์
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั งานพบปะนกัลงทนุในประเทศ จดัโดยบริษัทหลกัทรัพย์ 
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั งาน Corporate Day จดัโดยบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง 
จ ากัด (มหาชน) งาน Thailand Investment Conference 2019 จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ 
ภทัร จ ากดั (มหาชน) และ Bank of America Merrill Lynch งานพบปะนกัลงทนุในประเทศ 
จดัโดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) งาน Corporate Day จดัโดย
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้นกั
ลงทนุทัง้ในและต่างประเทศและผู้ ถือหุ้นได้พบปะพูดคยุกับผู้บริหารระดบัสงูท่ีบริษัทฯ เพ่ือ
ตอบข้อสงสยัในประเดน็ตา่งๆ และทราบถึงแนวทางการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงกลยทุธ์
ใหม่ๆ  และความร่วมมือกบัพนัธมิตรในด้านตา่งๆ ท่ีได้ด าเนินการระหวา่งปีด้วย  

 ผู้บริหารและทีมนกัลงทุนสมัพนัธ์เดินทางไปพบและพูดคยุเก่ียวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
ภาพรวมอตุสาหกรรม และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจใหม่ แก่
นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และกองทนุทัง้ในและตา่งประเทศ  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ56-2) เผยแพร่ทางระบบ SETPortal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ในสว่นของรายงานประจ าปี บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี รวมถึง
จดัท ารูปเลม่และแผน่ซีดีส าหรับผู้ ถือหุ้นในงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 

mailto:ir@rs.co.th
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9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท า
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิ
ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงความหลากหลายของ
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะ เพ่ือประโยชน์และการพัฒนากิจการของ
บริษัทฯ รวมทัง้การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี จากนัน้จึงน ารายช่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

 2.  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

 3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกล
ยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความหลากหลายส าหรับผู้ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ  
โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น ดงัจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิสระท่ี
เป็นผู้หญิงจ านวน 1 ท่าน เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการ ยังได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ แต่
คณุสมบตัยิงัไมเ่หมาะสมกบับริษัทฯ ณ ขณะนัน้ และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จดัท า 
Board Skill Matrix เพ่ือก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 
ท่าน) และเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหาร 4 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการเป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ใน 
8 ของกรรมการทัง้คณะ ท าให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิ
ตามนิยามท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้ ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์  เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทัง้
อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทฯ
เจริญก้าวหน้า และก าหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดบัสงู* ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

ในคณะกรรมการของบริษัทให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่
เกิน 3 บริษัท และให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่
เกิน 2 บริษัท ตลอดจนในการไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดบัสงู* ของบริษัทฯ ต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ
บญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

หมายเหต ุ  *  หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 

ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 การก าหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนด Core Purpose คติพจน์ (Motto) วฒันธรรม 
(Culture) คุณค่าหลัก (Core Values) กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 
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ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีวางไว้อยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจดัการให้
บริษัทฯ มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
นโยบายและการด าเนินงานบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการติดตามผลการด าเนินงานใน
เร่ืองดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอยา่งชดัเจน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการ
พิจารณาทบทวนและอนุมตัิ Core Purpose คติพจน์ (Motto) วฒันธรรม (Culture) และคณุค่าหลัก 
(Core Values) ของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนมุตั ิCore Purpose คตพิจน์ 
(Motto) วฒันธรรม (Culture) และคณุคา่หลกั (Core Values) ของบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 การก ากับดูแลฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ผลการจดัการ
ความเส่ียง และการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 ได้มีการพิจารณาประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและผลการบริหารความเส่ียง และประเมินเร่ืองการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย เว้น
แต่บริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีเป็น Operating Arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ แต่งตัง้ โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ก าหนดให้บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ
ใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ หากเป็นการ
ด าเนินการโดยบริษัทฯ เอง 
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นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้จากบริษัทฯ นัน้ ต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจดัเก็บข้อมูล และการ
บนัทึกบญัชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย 
ตลอดจนก าหนดระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอและท ารายการตา่งๆ เป็นไป
อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารในส่วนท่ีได้รับจากการเป็น
กรรมการบริษัทอ่ืน เพราะไมใ่ชข้่อมลูของบริษัทฯ 

2. ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของ
กลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย 
กรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ใน 8 ของกรรมการทัง้คณะ ท าให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทาน
การบริหารงานท่ีโปร่งใสและรัดกมุ 

3. คณะกรรมการไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี 
เ น่ืองจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้ ท่ี มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์มาก ดงันัน้ การด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 

4. บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ ท่ี
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า 
ก่อนท าการซือ้ขาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีระเบียบข้อบงัคบัในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของ
บริษัทฯ และนโยบายท่ีครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการท่ีเป็นข้อก าหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้มีนโยบาย
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ ผ่านมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549  ซึ่งได้มีการ
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พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่งการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนมุตัิครัง้ล่าสุดเป็นการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 
เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบข้อบงัคบัในการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือ
ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลบั และ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประ
โยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือ
รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในบริษัทฯ และ/หรือ
เข้าท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 โดยข้อก าหนดนีร้วมความถึงคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา บพุการี ผู้ สืบสนัดาน 
ผู้ รับบตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรม และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วม
มารดาเดียวกัน ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัทฯ พนกังานคนใดฝ่าฝืนใน
ระเบียบดงักลา่วบริษัทฯ จะถือวา่ได้กระท าผิดอยา่งร้ายแรงโดยอาจมีโทษตัง้แตข่ัน้ตกัเตือนด้วยวาจา
จนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 

ตัง้แตปี่ 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูซือ้
ขายหุ้นบริษัทฯ ในชว่ง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคา่สอบบญัชีให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สงักดั รวมทัง้บคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
มีจ านวนเงินรวม 5.10  ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จ านวน 1.39 ล้านบาท และบริษัทย่อยรวมกนั 
จ านวน 3.71  ล้านบาท 
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9.5.2 ค่าบริการอ่ืนๆ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจา่ยคา่บริการส าหรับการสอบทานแบบสรุปคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต
รายปี (นส.1)  และแบบแสดงประเภทของรายได้จากการประกอบกิจการ (นส.2) ตามประกาศ 
กสทช. เร่ืองคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 
และคา่บริการอ่ืนๆ ให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส์ เอบีเอเอส จ ากดั มีจ านวนเงินรวม 0.35 
ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จ านวน 0.15 ล้านบาท และบริษัทยอ่ยรวมกนั จ านวน 0.20 ล้านบาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ส่งเสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้
เสีย โดยแบง่ตามกิจกรรมได้ดงันี ้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทฯ มุ่งมัน่กระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้
กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัติามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรมและในการตดัสินใจใน
ทกุเร่ืองของบริษัทฯ 

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก าหนดนโยบายการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัเพ่ือให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความชดัเจนยิ่งขึน้ และไม่ยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส านกึและคา่นิยมในเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริต และการตอ่ต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชนั ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร โดยก าหนดให้มีการก ากับดแูล ควบคมุดแูล บริหารความเส่ียง 
และระบบควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยเป็นหลกัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยถือ

วา่หลกัสิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์เกิดมาพร้อมกบัความเสมอภาค ความเทา่เทียมในแง่ของ
ศกัดิ์และสิทธ์ิ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใดเน่ืองจากความ
แตกตา่งทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาต ิศาสนา เพศ สีผิว อาย ุภาษา สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไมเ่ก่ียวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนษุยชน 

10.4 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 ปฏิบตัิต่อพนกังานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ด้วย
ความเทา่เทียมกนั ทัง้ในด้านเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ และผู้พิการ 

 เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวั ข้อมลูส่วนตวัของพนกังานต้องได้รับความคุ้มครองไมใ่ห้ถกูลว่ง
ละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมลู 

 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน องค์กรมีการจา่ยคา่ตอบแทนท่ีสงูกวา่คา่จ้างขัน้ต ่า 

 มีการจดัสวสัดกิารให้แก่พนกังาน ทัง้การประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต เงินชว่ยเหลือตา่งๆ 
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 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน
อยูเ่สมอ 

 แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้
ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

 ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ และความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง 

 ให้ความส าคญั เข้าถึงพนกังาน ให้พนกังานมีสว่นร่วมในการเสนอความเห็น ถามค าถาม เพ่ือ
ร่วมกนัพฒันาองค์กร 

10.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์ผลิตและจ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพ รวมถึงผลงาน
ด้านส่ือและด้านบนัเทิงทกุรูปแบบ เพ่ือสร้างความพงึพอใจอย่างตอ่เน่ืองให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ตลอดจน
มีหน่วยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้กบัลกูค้า บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าทกุ
ประเภท หากพบวา่สินค้าช ารุด ไมไ่ด้คณุภาพตามต้องการ หรือใช้แล้วเกิดปัญหาในภายหลงั 

10.6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯ ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจมีตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จงึมีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยเปล่ียนมา
ใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้แทน และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ 
พนกังานมีโอกาสในการท าความดีเพ่ือพฒันาจิตอาสา สร้างสรรค์สงัคมและชุมชน ดแูลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด าเนินการพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่ งเน้นให้เกิดการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน 

10.7  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทฯ ผลกัดนัให้เกิดกระแสพฒันาคณุภาพของสงัคม ทัง้ท่ีด าเนินการเอง และร่วมมือกบัรัฐและ
ชมุชน ตลอดจนสนบัสนนุให้พนกังานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือชมุชนและสงัคม
อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการติดตาม วดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ 
ได้ปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมผา่นกิจกรรมเพื่อสงัคม ดงันี ้
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อาร์เอส ค านึงถึงการช่วยเหลือสังคม ด้วย
คุณธรรม และยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน      
น าสองดาราจากละครเร่ืองเทพธิดาขนนก ทางช่อง 8 
เอ๊ียง สิทธา สภานชุาติ  เพลง กนัย์ลภสั คงแจ่ม และ
ผู้ประกาศข่าวจากรายการคุยข่าวเช้า หล่ีแช วิยดา 
พีรรัฐกุล และ อู๋ สถาพร ริยะป่า บ าเพ็ญตนผู้ ท า
คุณประโยชน์เป็นต้นแบบ มีน า้ใจ สร้างกุศลร่วม
รณรงค์รับบริจาค "เข็มวันอานันทมหิดล" เพ่ือหา

รายได้สมทบมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ
ยากไร้ - ผู้ ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทัง้เข้ารับพระราชทานเข็ม               
วนัอานนัทมหิดล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อาร์เอส รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน 
โดยการสนับสนุนลดผู้สูบหน้าใหม่ และลดควัน
บุหร่ี โดยส่ง กุ้ ง สธิุราช ดารานกัแสดงจากละครเร่ือง 
เทพธิดาขนนก ช่อง  8 ผู้ ท่ี ไม่สูบบุหร่ีและมีความ
ประพฤติดีงาม ร่วมรณรงค์ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ และ
เข้ารับโล่รางวลั เน่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลก “World No 
Tobacco Day 2019”  จากกระทรวงสาธารณสุข 
องค์กรอนามัยโลก โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ

คณุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวลั ณ 
ลานชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ 

อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน ลูกค้า และผู้บริโภค น าเสนอข่าวด้วย
ความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา สร้างจิตส านึกและคา่นิยม
ในการน าเสนอเนือ้หาข่าว ด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต ทัง้นี ้
ด้วยคณุสมบตัิดงักล่าว ท าให้ผู้ประกาศจากรายการคุย
ข่าวค ่าช่อง 8 ได้แก่ ลกูเกด ร่มเกล้า อมาตยกลุ และแนส 
ทิฆัมพร อยู่ก าเหนิด เข้ารับรางวัลนาคราช ครัง้ท่ี 3 ใน
สาขาทีมผู้ประกาศข่าวยอดเย่ียมแห่งปี จากรายการคุย
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ข่าวค ่า ช่อง 8  นอกจากนี ้อ๊อฟ อคัรพล และลูกเกด ร่มเกล้า ยงัได้รางวลัผู้ประกาศข่าวชาย - หญิงยอด
เย่ียมแห่งปีรางวลัท่ีการันตีคณุภาพงานข่าวของชอ่ง 8 ทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงั จดัขึน้โดยนิตยสารดารา
อินไซด์ และสมาคมผู้ ส่ือขา่วแหง่ประเทศไทย เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่ผู้ ท่ีท าความดี 

อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมพัฒนาชุมชน 
ด้วยการน าเ นื ้อหาข่าวสาร สาระความรู้ ท่ี เ ป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน  โดยทีมผู้ประกาศ
ข่าวจากรายการคุยข่าวเช้าช่อง 8 ทัง้ อู๋ สถาพร หล่ีแช     
วิยดา และก้อย บญุญิตา เข้ารับรางวลัเกียรติยศเทพปัญจ
สิงขรนาคราชอีสานอวอร์ด 2019 ในสาขารายการขา่วท่ีช่ืน
ชอบของชาวอีสานส าหรับรางวลัเกียรติยศเทพปัญจสิงขร
นาคราช อีสานอวอร์ด 2019 จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมคนดี คดิดี ท าดี ด้วยหวัใจตามหลกัธรรมาภิบาล 

อาร์เอส ร่วมค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้บริโภค ชวนรณรงค์เทิดทูนพระคุณแม่ และประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยศิลปินและดารา สุธีวนั ทวีสิน 
และชานนท์ ทิพกนก ดารานักแสดงจากเร่ืองเล่ห์รัญจวญ 
ทางช่อง 8 เข้ารับโล่รางวลัลกูกตญัญูกตเวทีอย่างสงูตอ่แม่ 
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวชัรราชธิดา สภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
งานวนัแมแ่หง่ชาติ 

อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
เน่ืองด้วยสถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
หรือ PM 2.5 ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงขัน้
วิกฤต สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมมือกับทีมปฏิบตัิการ PM 
2.5 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ น าโดยผู้ประกาศข่าว
และดารานักแสดง ช่อง  8 เอ๊ียง สิทธา สภานุชาติ ดารา
นกัแสดงจากละครเร่ือง เทพธิดาขนนก ลกูเกด ร่มเกล้า อมาตยกลุ แนท ฑิฆมัพร อยู่ก าเนิด และอ๊อฟ อคัร
พล ทองธราดล รณรงค์แจกหน้ากากอนามยั N95 ป้องกันฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ประชาชนย่าน
ซอยละลายทรัพย์ พืน้ท่ีชมุชนท่ีได้รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองพิษมากท่ีสุดในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อม
เชิญชวนให้ประชาชน ดแูลสขุภาพ สวมหน้ากากอนามยั และใช้หลกั "ป้องกนัไว้ก่อน" 
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อาร์เอส ค านึงถึงการช่วยเหลือสังคมด้วย
คุณธรรม และยดึหลักเคารพสิทธิมนุษยชน น า
สองนกัแสดงจากละครเร่ืองมณีนาคา ชอ่ง 8  มงักร 
ปภาวิน หงษ์ขจร และมีน อจัจิมา โกสมุา ร่วมงาน
แถลงข่าววนัมหิดลในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ทัง้นี ้“วนั
มหิดล” ตรงกับ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน
คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย” โดย มงักร และมีน 

ยงัร่วมเป็นแกนน าเดนิรณรงค์ พร้อมนกัศกึษาคณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์ ชวนอุดหนุนธงมหิดล น ารายได้ช่วยผู้ ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช และเพ่ือสร้าง
กศุลตามรอยพระบาท ณ บริเวณตลาดวงัหลงั โรงพยาบาลศริิราช ปิยมหาราชการุณย์ 

อาร์เอส ค านึงถึงการช่วยเหลือสังคมด้วย
คุณธรรม และยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน 
ร่วมพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยการ
ถ้อยทีถ้อยอาศัย ให้ก าลังใจในสังคมเดียวกัน  
น าศลิปินคา่ยอาร์สยาม ลาดา สขุสวสัดิช์ล ศลิปิน
และนกัแสดงจากละครเร่ือง สางนางพรายช่อง 8 
ท าหน้าท่ีพรีเซ็นเตอร์ แกนน ารณรงค์วนัเอดส์โลก 
เพ่ือเชิญชวนคนไทยร่วมกันป้องกันภัยจากโรค
เอดส์  ภายใ ต้แนวคิด  “Community makes a 

difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค 
ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์สวุรรณชยั วฒันายิ่งเจริญชยั อธิบดีกรมควบคมุ
โรค และศาสตราจารย์นายแพทย์ นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
ประธาน จดังานแถลงขา่ววนัเอดส์โลก ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 1 ธนัวาคมของทกุปี 
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อาร์เอส ร่วมค านึงถงึความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้บริโภค ชวนรณรงค์
เทิดทูนพระคุณแม่ และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี สภาสงัคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลือก 2 นกัแสดงจากสถานีโทรทศัน์ ช่อง 
8 โอห์ม ฐิตวิฒัน์ ฤทธ์ิประเสริฐ จากละคร
เล่ห์รัญจวน และ เพลง ธันยพร คงแจ่ม 
จากละครเทพธิดาขนนก ท าหน้าท่ีจิต
อาสาท าดีด้วยหัวใจ เป็น “พรีเซ็นเตอร์ด
อกมะลิวนัแม่” ปี 2562 เน่ืองใน “วนัแม่แห่งชาติ” (12 สิงหาคมของทุกปี) เพ่ือร่วมประชาสมัพนัธ์รณรงค์ 
เชิญชวนซือ้ผลิตภณัฑ์ดอกมะลิวนัแม่ 

อา ร์ เอส  ร่ วมพัฒนา ชุมชน และ
สนับสนุนนโยบาย ลดอัตรานักดื่มสุรา
ในไทย  น าสองดารานักแสดงช่อง 8  
มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร จากละครเร่ือง              
มณีนาคา และเพลง กันย์ลภัส คงแจ่ม 
จากละครเร่ือง เทพธิดาขนนก เข้าท า
หน้าท่ี พรีเซ็นเตอร์วนังดด่ืมสุราแห่งชาติ 
จากส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรณรงค์คนไทย
งดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ซึง่ตรงกบัวนัเข้าพรรษาของทกุปี โดยจะชว่ยลดคา่ใช้จ่าย
ได้กว่า 11,000 ล้านบาท เป็นจุดเร่ิมต้น ลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบนัครอบครัว ภายใต้สโลแกน “รักชีวิต อย่าติดสุรา” สร้างสุขภาพชีวิตชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัยจาก
อบุตัเิหต ุและโรคภยัร้ายแรงจากพิษของสรุา 
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เน่ืองด้วยเกิดปัญหาอุทกภัยน า้ท่วมในกว่า 40 
จังหวัด ในเขตพืน้ที่ภาคอีสานและภาคเหนือ
ของประเทศไทย ทัง้นี ้สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้
เปิดบญัชีรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ 
ภายใต้โครงการ “ช่อง 8 ปันน า้ใจสู้ ภัยน า้ท่วม”  
โดยร่วมกบัมณฑลทหารบก กองทพับกแตล่ะพืน้ท่ี
จงัหวดั มอบเงินบริจาคท่ีได้รับจากประชาชนเป็น
จ านวนเ งิน  รวมกว่า  2 ล้ านบาท ช่วย เหลือ

บ้านเรือนประชาชน และโรงเรียนท่ีประสบภยัน า้ท่วม นอกจากนี ้ยงัมอบอปุกรณ์การกีฬา ถงุยงัชีพ ให้กบั
ทัง้ 6 โรงเรียน และร่วมกนัท ากิจกรรมทาสีห้องสมุด  ท าความสะอาด  และแจกไอศกรีม ให้กบันกัเรียนใน
พืน้ท่ีอีกด้วย 

อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และสนับสนุน
นโยบายลดอัตราการเกิดอุบัติ เหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่  ศิลปินคา่ยอาร์สยาม เครือบริษัท
อาร์เอส บ่าววี อาร์สยาม ต้นข้าว อาร์สยาม และ
เพลง อาร์สยาม ร่วมกันเดินรณรงค์ลดอุบตัิเหตใุน
เทศกาลปีใหม่ ในงาน “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขบั 
ลดอบุตัิเหต ุ7 วนัอนัตราย”  โดยแจกสติ๊กเกอร์เมา
ไม่ขับให้กับพนักงานขับรถทัวร์ ประชาชนท่ีใช้รถ

บริการของขนส่งหมอชิต รวมถึงเย่ียมชมการใช้เคร่ืองตรวจวดัแอลกอฮอล์ของผู้ขบัรถโดยสาร เพ่ือเข้มงวด
มาตรการ เมาไม่ขบั และยงัฝากเตือนให้ประชาชน เดินทางขบัรถเคารพกฎจราจร  ใช้รถใช้ถนนด้วยความ
ระมัดระวงั ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ ตัง้แต่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 หรือ
ในชว่ง 7 วนัอนัตราย 

อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และสนับสนุน

นโยบายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ช่วง

เทศกาลสงกรานต์  น าศิลปินดารา ต้นข้าว 

อาร์สยาม และเพลง อาร์สยาม นกัแสดงจาก

ละครเร่ือง เทพธิดาขนนก ช่อง 8 เดินรณรงค์

ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน

อัน ต ร า ย  แ จกหมวกกั นน็ อ ค  แ ล ะ ส่ื อ
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ประชาสมัพนัธ์ ตัง้แต่ 11-17 เมษายน 2562 ในงานสงกรานต์ลดอุบตัิเหต ุและแสดงเจตนาให้เห็นความ

พร้อมของสงัคมไทยท่ีจะชว่ยกันป้องกนั ลดการสญูเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือ

เป็นการสร้างจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั ลด ละ เลิก เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ และตระหนกัถึงความส าคญัของการชว่ยกนัป้องกนัลดอบุตัิภยัทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 

โดยแจกสติก๊เกอร์เมาไมข่บั หมวกกนัน็อก ให้กบัผู้ขบัข่ี และประชาชนท่ีใช้รถ 

อาร์เอส ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ร่วม

เข้าเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาท เน่ืองในพระราช

พิ ธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 10 ถือเป็นพระราชพิธีอนั

เป็นมหามงคลยิ่ง น าดาราพิธีกรช่อง 8 และ

ศิลปินค่ายอาร์สยาม  สวมใส่ เ สื อ้เหลือง

ประดบัตราสัญลักษณ์ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ เพ่ือถวายพระเกียรติการเสด็จออก ณ สีหบญัชรเป็นครัง้แรก 

ตัง้แตบ่ริเวณศาลหลกัเมือง ไปจนถึงพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 

อาร์เอส ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  น า

ดาราศิลปินจิตอาสาชวนประชาชนแตง่ชดุไทย

ถ่ายภาพการกุศล ในงานอุ่นไอรักคลายความ

หนาว "สายน า้แห่งรัตนโกสินทร์" โดยผู้ เข้าร่วม

งานจะได้ถ่ายภาพกบัดาราศลิปินจิตอาสาจาก

อาร์เอส บริเวณพระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

จ าลอง ทัง้นีป้ระชาชนผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมถ่ายภาพการกุศลนี ้โดยรายได้ทัง้หมดไม่หกัค่าใช้จ่าย

น าไปชว่ยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทัว่ภมูิภาค 
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อาร์เอส ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเทดิพระเกียรติ 
ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี10 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  น าดารานกัแสดงจากละครเร่ือง มณีนาคา เทพธิดาขนนก และเล่ห์รัญจวน ทางช่อง 8 ร่วม
โครงการ 10 สายธารแหง่ความดี เราท าดีด้วยหวัใจ พร้อมใจกนับริจาคเลือด เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทัง้เสริมสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการ
บริจาคเลือดให้เป็นเร่ืองใกล้ตวั จดัโดย คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัศนูย์บริการ
โลหิต สภากาชาดไทย ทัง้นีมี้ดาราศิลปินมากมายพร้อมใจกันสวมเสือ้เหลือง บริจาคเลือด และชวนชาว
ไทยร่วมกนับริจาคเลือด 

อาร์เอส ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เน่ืองในโอกาสมหา
มงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาร์เอสได้จัดกิจกรรม 
“หยดนี ้เพ่ือแม”่ บริจาคโลหิตเน่ืองในวนัแมแ่หง่ชาต ิเพ่ือ
ร าลึกในบุญคุณของผู้ เป็นแม่ทั่วประเทศ น าโดยศิลปิน
คา่ยอาร์สยาม ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 และพนกังานบริษัท
ฯ ร่วมบริจาคโลหิต รวมน า้ใจ บริจาคเลือด เพ่ือให้
สภากาชาดฯ ได้กักตุนเลือดไว้ใช้ให้กับผู้ ป่วยในยาม
ฉกุเฉิน 
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อาร์เอส ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนทุิน ชาญวีรกลุ รองนายกรัฐมนตรี น าศิลปินดาราเครืออาร์เอส จาก
ละครเร่ืองเทพธิดาขนนก และศิลปินคา่ยอาร์สยาม เครืออาร์เอส รวมพลงัท าดีด้วยหวัใจในโครงการ “ปลกู
ต้นรวงผึง้ เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้ารัชกาลท่ี 10” จดัโดยภาครัฐบาล สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ กองบญัชาการกองทพัไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกองทพับก ร่วมกนัปลกูดอกรวงผึง้จ านวน 110 ต้น พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมกนัแสดง
ความจงรักภกัดี สวมเสือ้เหลือง และปลกูดอกรวงผึง้ ในชว่งเฉลิมพระชนมพรรษาในครัง้นี ้

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ  ต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะค้นหาธุรกิจใหม่ เพ่ือต่อยอดจากธุรกิจเดิม  สร้างการเติบโตของธุรกิจ 

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในแตล่ะยคุสมยั บริษัทฯ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง และใช้คณุคา่ของบคุลากร

และทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรับใช้ให้เกิดคณุค่าร่วม

สงูสดุ เห็นได้จากการเกิดขึน้ของธุรกิจพาณิชย์ บริษัทฯ ได้รับแรงบนัดาลใจในการผลิตผลิตภณัฑ์สุขภาพ

และความงามจากนวัตกรรมโลก และน ามาพฒันาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

โดยต้องการให้ผู้บริโภคมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุ ให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีท่ีเทา่เทียมในระดบัสากล โดย

ทีมงานได้ร่วมมือกับพนัธมิตรจากสถาบนัวิจัยในต่างประเทศ  น ามาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แต่ละแบ

รนด์ในเครือของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเสริมสร้างการควบคมุภายใน ให้เพียงพอและเหมาะสมกบั
การด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือน าไปหา
ประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานและ
กิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตังิาน 

ปัจจุบนัหัวหน้างานผู้ ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์  นาคศุภรังษี มีต าแหน่งเป็น 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง 

คณุวฒุิทางการศกึษา/การอบรม : 
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 เข้าร่วมอบรมและสมัมนาต่างๆ ท่ีจดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย (สตท.) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน : 
 ธนัวาคม 2544 - ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง  

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 2536 - 2544    ผู้ชว่ยผู้จดัการ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดทิ จ ากดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการครั ง้ ท่ี  2/2563 เ ม่ือวัน ท่ี  20 กุมภาพัน ธ์  2563 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปการประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
ในด้านตา่งๆ 5 สว่น ดงันี ้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  บริษัทฯ ค านึงถึงสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี  โดยได้
ก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เผยแพร่เพ่ือใช้
อ้างอิงและถือปฏิบัติ  ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากนี  ้
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คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และให้
ข้อสงัเกตแก่ฝ่ายจดัการไปพิจารณาด าเนินการ 

2. การบริหารความเส่ียง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือก าหนดนโยบาย ก ากบัดแูล และสนบัสนนุให้การบริหารความ
เส่ียงเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และส าเร็จลลุว่ง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ วิธี
ปฏิบตังิาน อ านาจหน้าท่ี และอ านาจอนมุตัเิพ่ือให้มีการควบคมุท่ีรัดกมุ 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู บริษัทฯ จดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิงานทางบญัชีและการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามนโยบาย และ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีควบคมุ 

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในของหนว่ยงานตา่งๆ ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการท า
ธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอย่างเพียงพอแล้ว 
ส าหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ
แล้วเชน่กนั 
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12. นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั ดงันัน้  ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัเพ่ือให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ มีความชดัเจนยิ่งขึน้ และ

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวน 

ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดงักลา่ว 

นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เพ่ือให้มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการ

ทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต และ

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัให้เป็นวฒันธรรมองค์กร โดยก าหนดให้มีการก ากบัดแูล ควบคมุดแูล 

บริหารความเส่ียง และระบบควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัต ิดังนี ้

1. ก าหนดหลกัการการให้หรือรับของขวญั การรับประโยชน์และการเก่ียวข้องทางการเงิน

ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทอาร์เอส 

2. ก าหนดระเบียบปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ รวมถึงล าดบัอ านาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ 

การจัดซือ้จัดจ้างไม่ให้มีการให้หรือรับในลักษณะท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และให้

ด าเนินการตามคูมื่อการปฏิบตังิานฝ่ายจดัหาจดัซือ้ เพ่ือให้มีความชดัเจนและโปร่งใส 

3. จดัให้มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ การแบง่แยกหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในงานอย่างชดัเจนและเหมาะสม การอนมุตัหิรือให้ความเห็นชอบตามล าดบั

ชัน้  การตรวจสอบ และการสอบทาน เป็นต้น 

4. มีการส่ือสารนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

อาร์เอส รวมถึงนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

5. จดัให้มีชอ่งทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทัง้จากพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน 

รวมทัง้ยงัได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน 
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การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการพิจารณาวางแผน ทบทวนระบบ และประเมิน

ประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจ าปี  ซึ่งครอบคลมุถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจาก

การทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

การก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียง จากการทุจริต

คอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป

ชัน 

1. จดัให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและ

แนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

2. เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาการควบคุมภายใน รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมและ

รัดกมุมากขึน้ 

3. กรรมการ ผู้ บริหาร หรือหัวหน้างานในทุกระดับมีหน้าท่ีสอดส่องติดตามไม่ให้

ผู้ ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในเร่ืองนี ้รวมถึงส่ือสารและให้

ความรู้กบัผู้ เก่ียวข้อง  

4. ฝ่ายตรวจสอบกลางปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีก าหนดไว้ 

หากตรวจพบความเส่ียงหรือการกระท าซึ่งส่งผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัในเร่ืองเก่ียวเน่ือง

กับการทุจ ริตคอร์ รัปชัน  ใ ห้น า เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

คณะกรรมการบริษัท 

5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ในกรณีท่ีพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนนโยบาย

ดงักลา่ว ทัง้จากพนกังานเอง และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน สามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมลูผ่าน

ช่องทางอีเมลIA_Anti_Corruption@rs.co.th และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงตา่งๆ 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้

ร้องเรียน และเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วย

เท่านัน้ และบุคคลใดๆ ท่ีได้รับทราบเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน จะต้อง

ปกป้องข้อมลูเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนให้เป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยต่อ

บคุคลอ่ืน เว้นแตเ่ป็นการให้ข้อมลูเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ หรือตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินยัและ/หรือ

ด าเนินการทางกฎหมายแล้วแตก่รณี 
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13. รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดข้อมลูของรายการระหวา่งกนั ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดงักล่าว เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลกัฐานการท ารายการครบถ้วน ตลอดจนมีการ
เปิดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกัน 3 ปี
ย้อนหลงัไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ
ตามปกตกิบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ดงัตอ่ไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 20.70 ในบริษัทฯ 
บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ น ถือหุ้นร้อยละ 

18.70 ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั 
นางสุจีรา เชษฐโชติศกัดิ์ เป็นผู้ ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ในบริษัท 
เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั และเป็นคูส่มรสของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ซึง่
เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 20.70 ในบริษัทฯ 
นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศกัดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 
14.35 ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั และเป็นน้องชายของนายสุรชยั 
เชษฐโชตศิกัดิ ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศกัดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 
14.50 ในบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และเป็นพ่ีสาวของนายสุรชัย 
เชษฐโชตศิกัดิ ์

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั 
 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ น โดยถือหุ้ น
ทางอ้อมในบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั ร้อยละ 50.00 ซึง่รวมการถือหุ้น
ของคูส่มรสด้วย ในบริษัท เชษฐโชติ จ ากดั ซึ่งบริษัท เชษฐโชติ จ ากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 60.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิป 
จ ากดั 

 
 

นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์ เป็นกรรมการ ในบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากัด 
และเป็นคูส่มรสของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์
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 นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ น ถือหุ้ นร้อยละ 
30.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั และถือหุ้นร้อยละ 0.0000066 ใน
บริษัทฯ และเป็นบตุรชายของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์

 นายโชต ิเชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ10.00 
ในบริษัท เม็มเบอร์ชิปจ ากดั และถือหุ้นร้อยละ 0.036 ใน บริษัทฯ และ
เป็นบตุรชายของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์

บริษัท เชษฐโชต ิจ ากดั นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ น ถือหุ้นร้อยละ 
25.00 ในบริษัท เชษฐโชต ิจ ากดั 
นางสุจีรา เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ น ถือหุ้ นร้อยละ 
25.00 ในบริษัท เชษฐโชต ิจ ากดั และเป็นคูส่มรสของนายสรุชยั เชษฐ
โชตศิกัดิ ์
นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ น ถือหุ้ นร้อยละ 
25.00 ในบริษัท เชษฐโชติ จ ากัด และถือหุ้นร้อยละ 0.0000066 ใน
บริษัทฯ และเป็นบตุรชายของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์
นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ น ถือหุ้ นร้อยละ 
25.00 ในบริษัท เชษฐโชติ จ ากดั และถือหุ้นร้อยละ 0.036 ในบริษัทฯ 
และเป็นบตุรชายของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์

หมายเหต ุ สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

13.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 

 การก าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่า
ทรัพย์สิน ได้กระท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไขอ่ืนๆ                       
ไมแ่ตกตา่งอยา่งเป็นสาระส าคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนัประกอบไปด้วย 

13.1.1 การเช่าอาคาร 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
อาคาร ค่าบริการส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด และ                      
บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั เป็นจ านวน 90.58 ล้านบาท และ 13.62 ล้านบาท ตามล าดบั 

บริษัทฯ ได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน โดยคิดค่าเช่าและคา่บริการส่วนกลาง ในอตัรา 425 บาท
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ตอ่ตารางเมตร ซึ่งมีความสมเหตสุมผลเม่ือเทียบกบัอาคารท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบับริษัทฯ ซึ่งคิด
คา่เชา่และคา่บริการในอตัรา 410-750 บาทตอ่ตารางเมตร  

ส่วนการเช่าอาคารอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั และ บริษัท เม็ม
เบอร์ชิป จ ากดั นัน้ (รายละเอียดในตารางคา่เช่าอาคารส านกังาน ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6) มีการเรียก
เก็บคา่เช่าและคา่บริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดคา่บริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิด
คา่เช่าและค่าบริการรวมต่ออาคารทัง้หลงั แทนการคิดเป็นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของ
อาคารแตล่ะอาคารท่ีให้เช่า) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเชา่เพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน สตดูิโอ และ
อาคารจอดรถของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้อาคารส านกังานท่ีทางบริษัทฯ ได้ท าการเชา่จากบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั (ตารางคา่
เชา่อาคารส านกังาน ข้อ 5 และ ข้อ 6 ซึง่อยูใ่นบริเวณตดิกบัอาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์2) เป็นอาคารท่ีทาง
บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด น ามาปรับปรุงพืน้ท่ีลักษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็น
อาคารส านกังาน พร้อมให้บริการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/
คา่บริการในอตัราเหมารวม โดยมีอตัราเฉล่ียประมาณ 333-600 บาทตอ่ตารางเมตร (ค านวณจากคา่
เช่า/คา่บริการท่ีคิดในอตัราเหมารวมหารพืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็นอตัราท่ีต ่ากว่า 
อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์1-3 โดยอตัราดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลตามรายละเอียดท่ีเปรียบเทียบตาม
วรรคก่อน อนึง่ สาเหตหุลกัท่ีบริษัทฯ ท าการเชา่ชว่งตอ่จาก บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั นัน้ เน่ืองจาก
บริษัทดงักล่าวมีความช านาญเช่ียวชาญในการบริหารส านักงานเช่าได้ดี  โดยสัญญาเช่าท่ีท ากับ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
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หมายเหต ุ  *  รายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ได้มีการอนมุตัิรายการและเปิดเผยข้อมลูตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุแล้ว 

อาคาร/ที่ตัง้ ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า พืน้ท่ี (ตร.ม.) 
ค่าเช่าและค่าบริการ/เดือน  

(ล้านบาท) 
อายุสัญญา  อนุมัตริายการ

โดย (*) เร่ิม สิน้สุด  

1. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์1 
เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 
เขตจตจุกัร กทม. 

บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 
 
 

3,745 1.59 มิ.ย. 62 ม.ค. 63 คณะกรรมการ 

2. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์2 บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 5,995 2.55 มิ.ย. 62 ม.ค. 63 คณะกรรมการ 

เลขท่ี 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 บจ. ไลฟ์สตาร์ 50 0.02 มิ.ย. 62 ม.ค. 63 คณะกรรมการ 
เขตจตจุกัร กทม.       
3. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์3 บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 2,242 0.95 มิ.ย. 62 ม.ค. 63 คณะกรรมการ 

เลขท่ี 419/3 ซอยลาดพร้าว 15       
เขตจตจุกัร กทม.       
4. อาคารเลขท่ี 419/4 บจ. เม็มเบอร์ชิป 

 
 

บมจ. อาร์เอส พืน้ท่ีเหมารวม 0.25 (ราคาเหมารวม) ส.ค.61 พ.ค.62 คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ ซอยลาดพร้าว 15 บจ. อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ 850 0.51 (ราคาเหมารวม) มิ.ย. 62 ม.ค. 63 
เขตจตจุกัร กทม.      
5. อาคารเลขท่ี 203/18-20 บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บจ. ไลฟ์สตาร์ 600 0.25 (ราคาเหมารวม) มิ.ย. 62 ม.ค. 63 คณะกรรมการ 
ซอยลาดพร้าว 15        
เขตจตจุกัร กทม.        
6. อาคารเลขท่ี 203/34-36 บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บจ. ไลฟ์สตาร์ 600 0.20 (ราคาเหมารวม) มิ.ย. 62 ม.ค. 63 คณะกรรมการ 
ซอยลาดพร้าว 15        
เขตจตจุกัร กทม.        
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ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯได้ย้ายไปท่ีท าการแห่งใหม่ เ พ่ือรองรับทิศทางการเติบโตของธุร กิจ                          
ในอนาคต โดยบริษัทได้เชา่พืน้ท่ีอาคารและใช้บริการสว่นกลางกบับริษัท เชษฐโชต ิจ ากดั เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 
23,814 ตารางเมตร ก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งอตัราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ท่ีคิดระหว่างกันมา
จากราคาเฉล่ียของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จ านวน 3 ราย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 พืน้ท่ีส านักงาน พืน้ท่ีสูงพเิศษ พืน้ท่ีวางดาวเทียม 

จ านวนพืน้ท่ี 21,180 ตร.ม. 2,634 ตร.ม. 10 จดุ 
ราคาตอ่ตร.ม. 450 บาท 735 บาท - 
คา่เชา่และคา่บริการรวม/เดือน 
(ล้านบาท) 

9.53 1.94 0.08 

 

13.1.2 การเช่าที่ดนิ 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ช าระค่าเช่าท่ีดิน ให้แก่ บริษัท 
เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 0.09 ล้านบาทตอ่ปี  

บริษัทฯ ได้มีการเชา่ท่ีดนิจากบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ จ ากดั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นโรงเก็บ

อปุกรณ์ โดยคดิคา่เชา่ท่ีดนิในอตัราตารางวาละ 137 บาท ซึง่มีความสมเหตสุมผลเม่ือเปรียบเทียบกบัการ

เชา่ท่ีดนิในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเชา่มีดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ประเภท 
ผู้ให้เช่า /  
ผู้เช่าช่วง 

ผู้เช่า 
พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

ค่าเช่า/เดือน 
(บาท) 

อายุสัญญา  อนุมัตริายการ
โดย (*) เร่ิม สิน้สุด  

ท่ีดนิ  
ซอยลาดพร้าว 15  
เขตจตจุกัร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศกัดิ์ 

   

บมจ. อาร์เอส 

  

52 

  

7,150 

  

มิ.ย. 62 

  

ม.ค. 63 

  

ด าเนินการโดย 
ฝ่ายจดัการ 

  
  

หมายเหต ุ  *  สญัญาทีด่ าเนินการโดยฝ่ายจดัการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถ่ึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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13.1.3 การซือ้ทรัพย์สินถาวร 

 -ไมมี่- 

13.1.4 การค า้ประกัน  

  -ไมมี่- 

13.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้มีความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีเกิด
ขึน้กบับริษัทย่อย และกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายการหลกั ได้แก่ การเช่าท่ีดิน การเช่า
อาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน หรือเพ่ือการด าเนินธุรกิจ และรายการค า้ประกนัซึ่งเป็นรายการท่ี
ด าเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง การก าหนดราคา อตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ เป็นการก าหนดตามราคาท่ี
สอดคล้องกบัอตัราปกตท่ีิสามารถเปรียบเทียบได้กบัการท ารายการกบับคุคลอ่ืนท่ีไมมี่ความเก่ียวข้อง
กนั ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2562 แล้ว 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัได้แก่ การเช่าท่ีดิน การเช่าอาคาร รายการซือ้ขายสินค้า
หรือทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธ์ิ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา 
คา่บริการ และดอกเบีย้เงินกู้ฯลฯ ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2562 แล้ว มี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติ มีความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

13.3 มาตรการ หรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน  

 บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกนั คือ รายการระหวา่งกนันัน้ต้องอยูบ่น
พืน้ฐานของความจ าเป็น ความสมเหตสุมผล และเป็นการด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
กลุม่บริษัทฯ  ซึง่เป็นไปในราคาและเง่ือนไขท่ีไมแ่ตกตา่งกบัรายการท่ีมีกบับุคคลภายนอกท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั และในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั บริษัทฯ จะจดัให้ผา่นการอนมุตัจิาก 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดย
ก าหนดให้การออกเสียงในท่ีประชมุนัน้ๆ กรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่มีสว่นได้เสีย ไมมี่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้นีก้ารด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ 
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13.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันรวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัท ท่ี
เก่ียวข้องกนัต่อไป เช่น การเช่าอาคารส านกังาน การเช่าท่ีดิน และการค า้ประกนัเงินกู้ของบริษัทใน
กลุ่มโดยบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะท ารายการกับบุคคลท่ีอาจขัดแย้งกัน 
ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นวา่จะได้รับผลตอบแทนสงูสดุ ซึง่เป็นไปในราคาและเง่ือนไขท่ีไมแ่ตกตา่ง
หรือดีกว่าจากบคุคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะก าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีเป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

14. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

14.1 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

 
งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 230,824              5.5%         339,640                8.3%         328,409             9.6%         

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 622,302              14.8%       553,168                13.6%       544,835             16.0%       

สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 315,635              7.5%         284,786                7.0%         258,795             7.6%         

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สทุธิ) 24,836                0.5%         3,816                     0.1%         8,610                 0.3%         

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 2,276                   0.1%         4,934                     0.1%         4,594                 0.1%         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,195,873           28.4%       1,186,344             29.1%       1,145,243         33.6%       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :

เงินลงทนุในบริษัทร่วม (สทุธิ) 3,989                   0.1%         3,991                     0.1%         3,993                 0.1%         

อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 402,468              9.6%         331,535                8.1%         503,783             14.8%       

ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 1,531,085           36.4%       1,395,738             34.3%       670,749             19.7%       

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (สทุธิ) 587,247              14.0%       720,150                17.7%       702,790             20.6%       

คา่ใช้จา่ยจา่ยล่วงหน้าเกินปี 27,083                0.6%         9,030                     0.2%         697                     0.0%         

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จา่ย (สทุธิ) 153,555              3.6%         180,090                4.4%         165,615             4.9%         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 273,924              6.5%         231,609                5.7%         200,796             5.9%         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 33,906                0.8%         14,840                   0.4%         13,096               0.4%         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,013,257           71.6%       2,886,983             70.9%       2,261,519         66.4%       

รวมสินทรัพย์ 4,209,130           100.0%    4,073,327             100.0%    3,406,762         100.0%    
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งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 815,419              19.4%       733,204                18.0%       651,167             19.1%       

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 11,682                0.3%         11,071                   0.3%         6,730                 0.2%         

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 176,864              4.2%         4,072                     0.1%         -                      -            

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 213,000              5.0%         240,000                5.9%         450,000             13.2%       

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 40,000                1.0%         80,000                   2.0%         80,000               2.4%         

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สทุธิ) 29,758                0.7%         39,369                   0.9%         34,996               1.0%         

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 41,610                1.0%         28,983                   0.7%         30,660               0.9%         

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย 10,091                0.2%         9,242                     0.2%         12,095               0.4%         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,338,424           31.8%       1,145,941             28.1%       1,265,648         37.2%       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน :

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ) 17,689                0.4%         6,617                     0.2%         2,581                 0.1%         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 626,085              14.9%       316,085                7.8%         236,085             6.9%         

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย (สทุธิ) 717,672              17.0%       826,556                20.3%       -                      -            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 96,135                2.3%         99,545                   2.4%         163,965             4.8%         

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,067                0.3%         6,249                     0.1%         11,460               0.3%         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,468,648           34.9%       1,255,052             30.8%       414,091             12.1%       

รวมหนีสิ้น 2,807,072           66.7%       2,400,993             58.9%       1,679,739         49.3%       
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งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ :

ทนุเรือนหุ้น

  ทนุจดทะเบยีน

    หุ้นสามญั 1,161,997,216 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,161,997         34.1%       

    หุ้นสามญั 1,203,270,516 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,203,271           28.6%       1,203,271             29.5%       

  ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว

    หุ้นสามญั 972,495,202 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท -                     -            -                       -            972,495             28.5%       

    หุ้นสามญั 1,010,149,192 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท -                     -            1,010,149             24.8%       -                   -            

    หุ้นสามญั 1,010,147,392 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,010,147           24.0%       -                       -            -                   -            

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 258,237              6.1%         258,258                6.3%         322,088             9.5%         

หุ้นสามญัซือ้คืน (465,275)             (11.1%)     (465,275)               (11.4%)     -                   -            

ก าไรสะสม

  จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 112,972              2.7%         120,327                3.0%         120,327             3.5%         

  จดัสรรแล้ว-ส ารองหุ้นสามญัซือ้คืน 465,275              11.1%       465,275                11.4%       -                   -            

  ยังไมไ่ด้จดัสรร 15,518                0.4%         282,483                7.0%         309,980             9.1%         

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,396,874           33.2%       1,671,217             41.1%       1,724,890         50.6%       

ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 5,184                   0.1%         1,117                     0.0%         2,133                 0.1%         

รวมส่วนของเจ้าของ 1,402,058           33.3%       1,672,334             41.1%       1,727,023         50.7%       

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 4,209,130           100.0%    4,073,327             100.0%    3,406,762         100.0%    
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14.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 
 

งบการเงนิรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย 1,413,407           40.0%        2,129,659           55.1%        2,012,441           55.6%      

รายได้จากการให้บริการ 2,088,275           59.2%        1,697,022           44.0%        1,598,699           44.1%      

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,501,682           99.2%        3,826,681           99.1%        3,611,140           99.7%      

รายได้อ่ืน 26,644                0.8%          33,750                0.9%           10,720                0.3%         

รวมรายได้ 3,528,326           100.0%      3,860,431           100.0%      3,621,860           100.0%    

ต้นทุน

ต้นทนุขาย (475,530)             (13.5%)       (712,254)             (18.5%)       (680,003)             (18.8%)     

ต้นทนุการให้บริการ (1,653,680)         (46.8%)       (1,493,023)         (38.6%)       (1,339,959)         (37.0%)     

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,129,210)         (60.3%)       (2,205,277)         (57.1%)       (2,019,962)         (55.8%)     

ค่าใช้จ่าย

คา่ใช้จา่ยในการขาย (398,268)             (11.3%)       (452,641)             (11.7%)       (512,364)             (14.1%)     

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (533,853)             (15.1%)       (601,744)             (15.6%)       (587,396)             (16.2%)     

คา่ใช้จา่ยอ่ืน (1,847)                 (0.1%)         (3,174)                 (0.1%)         (5,660)                 (0.2%)       

รวมค่าใช้จ่าย (933,968)             (26.5%)       (1,057,559)         (27.4%)       (1,105,420)         (30.5%)     

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 465,148              13.2%        597,595              15.5%        496,478              13.7%      

ต้นทนุทางการเงิน (90,471)               (2.5%)         (68,340)               (1.8%)         (34,631)               (1.0%)       

ก าไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไข

   การช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้

   คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 45,539                1.3%          94,615                2.5%           -                     -            

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 420,216              12.0%        623,870              16.2%        461,847              12.7%      

ภาษีเงินได้ (87,193)               (2.5%)         (107,832)             (2.8%)         (97,452)               (2.7%)       
ก าไรส าหรับปี 333,023              9.5%          516,038              13.4%        364,395              10.0%      

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยัง

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,086                0.4%          -                     -              (22,124)               (0.6%)       

   - ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยังก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (3,017)                 (0.1%)         -                     -              4,425                   0.1%         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 12,069                0.3%          -                     -              (17,699)               (0.5%)       
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 345,092              9.8%          516,038              13.4%        346,696              9.5%         
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งบการเงนิรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 332,862              9.4%          516,040              13.4%        363,344              10.0%      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 161                      0.0%          (2)                         (0.0%)         1,051                   0.0%         

333,023              9.4%          516,038              13.4%        364,395              10.0%      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ

ส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 344,931              9.8%          516,040              13.4%        345,645              9.5%         

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 161                      0.0%          (2)                         (0.0%)         1,051                   0.0%         

345,092              9.8%          516,038              13.4%        346,696              9.5%         

ก าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.3443                0.5337                0.3744                
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 966,696              966,875              970,509              

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (บาท) 0.3328                0.4924                0.3583                

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

   ที่ใช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด (พนัหุ้น) 1,000,276           1,047,925           1,014,016           
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14.3 งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 420,216           182.1%       623,870           183.7%       461,846             140.6%       

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 558,173           241.8%       591,460           174.1%       568,584             173.1%       

คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จา่ยล่วงหน้า -                  -             18,053              5.3%            8,333                  2.5%            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,697)               (1.2%)           (15,333)            (4.5%)           (5,276)                 (1.6%)           

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั (47,116)            (20.4%)        16,624              4.9%            5,997                  1.8%            

ขาดทนุจากการท าลายสินค้า 314                   0.1%            -                  -             -                    -             

กลบัรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคืนสินค้า (1,892)               (0.8%)           -                  -             -                    -             

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 13,502              5.8%            11,027              3.2%            8,096                  2.5%            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -             

และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 80                      0.0%            (74)                    0.0%            (388)                    (0.1%)           

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 115                   0.1%            (2)                       0.0%            (1)                         (0.0%)           

-                  -             2                        0.0%            -                    -             

-                  -             -                  -             821                     0.3%            

53                      0.0%            818                   0.2%            8                          0.0%            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,262              5.7%            3,604                1.1%            42,550                13.0%          

ดอกเบีย้รับ (1,143)               (0.5%)           (1,071)               (0.3%)           (1,195)                 (0.4%)           

ต้นทนุทางการเงินดอกเบีย้จา่ย 90,471              39.2%          68,340              20.1%          34,632                10.6%          

(45,539)            (19.7%)        (94,615)            (27.8%)        -                    -             

997,799           432.3%       1,222,703        360.0%       1,124,007          342.3%       

การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  *,** 54,020              23.4%          58,346              17.2%          22,242                6.8%            

สินค้าคงเหลือ (139,154)          (60.3%)        14,225              4.2%            19,993                6.1%            

ภาษีมลูคา่เพ่ิม 28,590              12.4%          30,631              9.0%            (9,167)                 (2.8%)           

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (872)                  (0.4%)           (2,583)               (0.8%)           380                     0.1%            

คา่ใช้จา่ยล่วงหน้าเกินปี 8,333                3.6%            -                  -             -                    -             

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (3,046)               (1.3%)           19,066              5.6%            2,093                  0.6%            

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 201,334           87.2%          (70,873)            (20.9%)        (81,753)              (24.9%)        

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย (5,058)               (2.2%)           (849)                  (0.2%)           2,853                  0.9%            

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน (5,364)               (2.3%)           (4,818)               (1.4%)           5,211                  1.6%            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย -                  -             (193)                  (0.1%)           (254)                    (0.1%)           

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก่อนภาษีเงินได้จา่ย 1,136,582        492.4%       1,265,655        372.6%       1,085,605          330.6%       

รับคืนภาษีถูกหกั ณ ที่จา่ย 36,250              15.7%          31,802              9.4%            56,591                17.2%          

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (107,536)          (46.6%)        (136,483)          (40.2%)        (109,116)            (33.2%)        

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,065,296        461.5%       1,160,974        341.8%       1,033,080          314.6%       

ขาดทนุจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย  *,**

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์

     ไมมี่ตวัตน

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์

   และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ก าไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการช าระ 

   คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ  

   ประกอบกิจการโทรทศัน์
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งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 1,150                0.5%            1,071                0.3%            1,195                  0.4%            

เงินสดรับ(ลกูหนี)้จากการปิดกิจการของบริษัทย่อย  *,** (26,065)            (11.3%)        22,056              6.5%            -                    -             

เงินสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์ (69,184)            (30.0%)        (44,769)            (13.1%)        (230,463)            (70.2%)        

1,580                0.7%            4,641                1.3%            177                     0.1%            

เงินสดจา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (301,415)          (130.6%)      (501,377)          (147.6%)      (386,135)            (117.6%)      

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (393,934)          (170.7%)      (518,378)          (152.6%)      (615,226)            (187.3%)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จา่ยช าระดอกเบีย้ (46,947)            (20.3%)        (29,982)            (8.8%)           (21,927)              (6.7%)           

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,125,000        920.6%       930,000           273.8%       1,150,000          350.2%       

จา่ยช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (2,618,000)       (1,134.2%)   (903,000)          (265.9%)      (940,000)            (286.2%)      

รับเงินจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 222,025           96.2%          -                  -             -                    -             

จา่ยช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                  -             (270,000)          (79.5%)        (80,000)              (24.4%)        

จา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (16,320)            (7.1%)           (12,874)            (3.8%)           (11,800)              (3.6%)           

(207,500)          (89.9%)        (6,225)               (1.8%)           (207,500)            (63.2%)        

จา่ยเงินปันผล -                  -             (241,719)          (71.2%)        (387,873)            (118.1%)      

ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุลดลงจากการจา่ยเงินปันผล (493)                  (0.2%)           (3)                       (0.0%)           (34)                      (0.0%)           

จา่ยเงินลดทนุส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (4,687)               (2.0%)           -                  -             -                    -             

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ 2,622                1.1%            23                      0.0%            70,049                21.3%          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (544,300)          (235.8%)      (533,780)          (157.2%)      (429,085)            (130.7%)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 127,062           55.0%          108,816           32.0%          (11,231)              (3.4%)           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดยอดคงเหลือต้นปี 103,762           45.0%          230,824           68.0%          339,640             103.4%       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือปลายปี 230,824           100.0%       339,640           100.0%       328,409             100.0%       

จา่ยช าระคา่ใบอนญุาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการ

   บนคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการบนโทรทศัน์ระบบดิจิตอล

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ 

   และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน
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งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายการที่มิใช่เงนิสด

53,100              -                  35,791                

ตดัจ าหนา่ยภาพยนตร์และคา่เผ่ือด้อยคา่ภาพยนตร์ 7,693                -                  -                    

-                  5,400                3,737                  

2,082                7,440                47,916                

80,386              63,452              46,909                

7,634                -                  2,670                  

-                  -                  25                        

7,805                928                   189                     

ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบญัชีของรายได้ค้างรับ -                  -                  8,632                  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบญัชีของรายได้รับล่วงหน้า -                  -                  23,682                

-                  -                  635,616             

กลบัรายการส ารองหุ้นทนุซือ้คืนจากการลดทนุ -                  -                  43,873                

กลบัรายการจากการยกเว้นคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตส าหรับสิทธิ

   ในการด าเนินการบนคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล

ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนและ 

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

ตดัจ าหนา่ยภาษีหกั ณ ที่จา่ยและคา่เผ่ือภาษีเงินได้                                 

   หกั ณ ที่จา่ยที่คาดว่าจะไมไ่ด้รับคืน

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

   ในระหว่างปี

เจ้าหนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์

   ภายใต้สญัญาเชา่การเงินระหว่างปี

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ที่ดิน 

   อาคารและอปุกรณ์ ในระหว่างปี

ตดัจ าหนา่ยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

เงินปันผลค้างจา่ย

 
 
* รายการนีร้วมการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการปิดบริษัท อาร์เอส อนิสโตร์ มเีดีย จ ากดั สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วสิน้สดุการเป็นบริษัทย่อยตัง้แตว่นัท่ี 9  
กนัยายน พ.ศ. 2569          
** รายการนีร้วมการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการปิดบริษัท บลแูฟร์ร่ี จ ากดั บริษัท เวร่ีเวลล์ จ ากดั และบริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จ ากดั ส่งผลให้บริษัท
ดงักล่าวสิน้สดุการเป็นบริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2569 
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14.4 อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ ปี 2560 2561 และ 2562 

งบการเงนิรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.89                  1.04                  0.90                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.55                  0.70                  0.58                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.69                  0.93                  0.86                  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.25                  7.18                  7.84                  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 58                      51                      47                      

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 9.56                  7.35                  7.43                  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 38                      50                      49                      

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 9.92                  7.63                  7.62                  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 37                      48                      48                      

Cash Cycle (วัน) 59                      53                      48                      

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 39.19%            42.37%            44.06%            

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.58%            14.82%            13.61%            

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 241.92%          204.75%          210.22%          

อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.43%               13.37%            10.03%            

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 27.21%            33.64%            21.40%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.14%            14.43%            13.27%            

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 103.24%          172.11%          111.22%          

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.85                  0.93                  0.97                  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.01                  1.44                  0.97                  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 5.14                  8.74                  14.34                

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash basis)(เทา่) 1.30                  1.96                  1.11                  

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) -                    84.31%            79.90%            

ข้อมูลต่อหุ้น

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.4501              1.7296              1.7759              

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.3443              0.5337              0.3744              

 

 
 
*  อตัราการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 : ค านวณเงินปันผลจ่ายตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 93 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.20 บาท และตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติให้เสนอเร่ืองการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 39 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 พิจารณาอนุมตัิ 
รวมการจ่ายเงินปันผล ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท  
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15. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการในส่วนนีไ้ด้จดัท าขึน้จากผลประกอบการรวมของ
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี เพ่ือประโยชน์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้มีการจัด
แบง่กลุม่ธุรกิจหลกั ออกเป็น 3 กลุม่  ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ ดงัตาราง 

ธุรกิจ ประเภท 

1) ธุรกิจพาณิชย์   ผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงาม  
- ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว : แบรนด์ “มาจีค” 
- ผลิตภณัฑ์ดแูลเส้นผม : แบรนด์ “รีไวฟ์” 
- ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร : แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.” 

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้สว่นตวัและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน 
 เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ 

2) ธุรกิจส่ือ ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ “ชอ่ง 8”   
“สบายดีทีวี” 
“ชอ่ง 2”   
“SATV” (เดมิ “Series Channel”) 

ธุรกิจส่ือวิทย ุ “COOLfahrenheit”  

3) ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ ธุรกิจดิจิทัล จัดเก็บลิขสิทธ์ิ บริหารศิลปิน จัดคอนเสิร์ตและ
กิจกรรมการตลาด 

15.1 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยตลอดปี 2562 ยังคงได้รับแรงกดดนัจากปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ ปัญหาสงครามการค้า และการแข็งค่า
ของเงินบาท ซึ่งส่งผลต่อการส่งออก การบริโภคภาคเอกชนท่ีชะลอตวัลง จากรายได้ของครัวเรือน
และการจ้างงานท่ีปรับลดลงโดยเฉพาะภาคการผลิตเพ่ือสง่ออก ประกอบกบัปัญหาหนีภ้าคครัวเรือน
ท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู เป็นแรงกดดนัทัง้การบริโภคและการใช้จา่ยของภาคเอกชนโดยรวม 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 363.3 ล้านบาท เทียบกับก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปี 
2561 จ านวน 516.0 ล้านบาท ลดลง 152.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.6  
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ทัง้นี ้หากหกัก าไรพิเศษท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ (ใบอนุญาตฯ) ก่อนหกัภาษีจ านวน 94.6 ล้านบาท 
(หรือหลงัหกัภาษีจ านวน 75.7 ล้านบาท) ของปี 2561 จะท าให้ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานท่ีไม่รวม
รายการพิเศษของปี 2561 เท่ากับ 440.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิของปี 2562 จะเห็นว่า
ลดลงเพียง 77.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.5 

รายได้ธุรกิจพาณิชย์โดยรวมปรับตวัลดลงเล็กน้อยตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตวัลง 
สง่ผลให้ผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจในการสัง่ซือ้สินค้า แตร่ายได้ยงัคงเตบิโตจากสว่นของลกูค้าเดมิท่ี
อยู่ในระบบ (Outbound Customer) ส่วนรายได้จากธุรกิจส่ือลดลงตามสภาวะอตุสาหกรรมโดยรวม
ท่ีไม่เติบโต อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเพลงและการจดัคอนเสิร์ต ท ารายได้เพิ่มสูงขึน้ในไตรมาส 3 และ 4 
รวมถึงอตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 44.1 เทียบกบัร้อยละ 42.4 ในปี 2561 
เป็นผลจากธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ มีอตัราการท าก าไรสูงขึน้ รวมถึงช่อง 8 ได้รับประโยชน์จากต้นทุน
ใบอนญุาตฯ ลดลงทัง้จ านวนจากค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 4/2562 เม่ือ
วนัท่ี 11 เมษายน 2562 ซึง่ให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตฯ 2 งวดสดุท้าย 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 
รายได้จากการขายและบริการ 3,826.7 100.0% 3,611.1 100.0% -215.5 -5.6% 
     ธุรกิจพาณิชย์ 2,126.8 55.6% 2,012.4 55.7% -114.4 -5.4% 
     ธุรกิจสือ่ 1,344.7 35.1% 1,069.2 29.6% -275.4 -20.5% 
     ธุรกิจเพลงและอืน่ๆ 355.2 9.3% 529.5 14.7% 174.3 49.1% 

ต้นทนุขายและบริการ 2,205.3 57.6% 2,020.0 55.9% -185.3 -8.4% 
ก าไรขัน้ต้น 1,621.4 42.4% 1,591.2 44.1% -30.2 -1.9% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 1,054.4 27.6% 1,099.8 30.5% 45.4 4.3% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 567.0 14.8% 491.4 13.6% -75.6 -13.3% 
ต้นทนุทางการเงิน 68.3 1.8% 34.6 1.0% -33.7 -49.3% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 516.0 13.5% 363.3 10.1% -152.7 -29.6% 

หมายเหต ุ  ในไตรมาส 2/2561 รวมรายการพิเศษ (ก่อนหกัภาษี) เทา่กบั 94.6 ล้านบาท 

15.1.1 รายได้ 

  รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 3,611.0 ล้านบาท 
ลดลงสุทธิจากปีก่อน จ านวน 215.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.6 แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ ได้
ดงันี ้
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 15.1.1.1 รายได้ธุรกิจพาณิชย์ 

  รายได้ธุรกิจพาณิชย์ ประกอบด้วย รายได้จากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า
ของบริษัทฯ เองและสินค้าจากพนัธมิตร จ าหน่ายผ่านช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทัง้ช่อง 8 ทีวีผ่าน
ดาวเทียม วิทย ุและสื่อออนไลน์ รวมถึงจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ทัว่
ประเทศ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรช่องผู้น าทีวีดิจิทลัจ านวน 2 ช่องเพื่อ
ขยายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และอีก 1 ช่องจะเร่ิมด าเนินการในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2563  

รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ในปี 2562 เท่ากับ 2,012.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จากปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตวัลงทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดปี 2562 ท าให้ผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจสัง่ซือ้สินค้า ส่งผลต่อรายได้รวมของธุรกิจพาณิชย์
ลดลง อย่างไรก็ตาม ยงัคงเห็นการเติบโตของรายได้จากกลุ่มลกูค้าเดิม (Outbound Customer) บน
ฐานข้อมลูลูกค้าท่ีเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง ซึ่งปัจจบุนัมีมากกว่า 1.3 ล้านราย บริษัทฯ ได้น ามาวิเคราะห์และ
พฒันาวิธีการน าเสนอสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าแต่ละราย รวมถึงการจดักิจกรรมการ
ขาย แล ะก ารตล าดตล อดทั ้ง ปี  อ าทิ  “Mid Year Super Sales”  แ ล ะ  “RS Mall New Year 
Celebration 2020” เพ่ือกระตุ้นการซือ้สัง่สินค้าของลกูค้าให้เพิ่มขึน้ 

 15.1.1.2 รายได้ธุรกิจส่ือ 

รายได้ธุรกิจส่ือของบริษัทฯ เท่ากับ 1,069.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.5 จากปี 2561 ท่ี 
1,344.7 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ตามสภาวะการแข่งขนัท่ีสูง
เป็นหลกั  

รายได้ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 

  ภาพรวมธุรกิจส่ือโทรทศัน์ทัง้อตุสาหกรรมส าหรับปี 2562 งบการใช้โฆษณา (ADEX) ผ่านส่ือ
โทรทศัน์ในระบบดิจิทัลจากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ทรงตวั
จากปีก่อนท่ีระดบั 68,000 ล้านบาท และจ านวนผู้ชมโทรทศัน์ยงัอยู่ในระดบัใกล้เคียงท่ีร้อยละ 8.9 ณ 
เดือนธันวาคม ปี 2562 เทียบกับร้อยละ 9.3 ณ เดือนธันวาคม ปี 2561 (จากจ านวนประชากร 65 
ล้านคน) อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข่งขันท่ีรุนแรงด้านราคาในอุตสาหกรรมเน่ืองมาจากเม็ดเงิน
โฆษณาอันจ ากัด ท าให้ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของบริษัทฯ หรือ “ช่อง 8” มีผลประกอบการ
ลดลง   

 ทัง้นี ้เรตติง้ของช่อง 8 ปรับตวัดีขึน้ตอ่เน่ืองตลอดช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 โดยเรตติง้เฉล่ีย
ของเดือนธันวาคม ปี 2562 ในกลุ่มอาย ุ15+ และ 18 ชัว่โมงอยู่ท่ีร้อยละ 3.8 เทียบกบัร้อยละ 3.2 ณ 
เดือนมิถุนายน ปี 2562 จากรายการหลกัโดยรวมท่ีได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ ทัง้ละครไทยจ านวน 10 
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เร่ือง ซีรีส์ไทย “เดอะซีรีส์ รักลวงหลอน” จ านวน 4 ตอนจบ และกลุ่มกีฬามวย ได้แก่ “8 มวยไทย
ซุปเปอร์แชมป์” และเพิ่มรายการมวยวนัเสาร์ช่ือ “มวยฮาร์ดคอร์ มวยพนัธุ์ด”ุ   

  นอกจากนี ้จากการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพของทัง้กลุม่บริษัทฯ ท าให้สามารถบริหาร
ส่ือทัง้หมดในมือได้เตม็ประสิทธิภาพร้อยละ 100 โดยน ามาโฆษณาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ
พาณิชย์ของกลุม่บริษัทฯ เองให้มีอตัราการเตบิโตเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

รายได้ธุรกิจส่ือวิทย ุ

แม้ว่าอตุสาหกรรมส่ือวิทยจุะมีแนวโน้มหดตวัลง แตจ่ากการควบคมุต้นทนุให้มีประสิทธิภาพ 
และการสร้างรายได้จากการออกแบบแพ็คเกจบนทกุแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของลกูค้า 
รวมถึงคล่ืน “COOLfahrenheit” ท่ียังคงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening 
และการจัดกิจกรรมส าหรับผู้ ฟังท่ียังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง อาทิ “COOL Outing” "อ๊ิงค์ 
Eat All Around” และ “COOL Music Fest” ท าให้ธุรกิจส่ือวิทยยุงัมีประสิทธิภาพในการท าก าไรได้ดี 

 15.1.1.3 รายได้ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ 

 รายได้หลกัของธุรกิจเพลง ยงัคงมาจากรายได้ท่ีได้รับจากการฟังผ่านออนไลน์ท่ีเพิ่มขึน้ การ
ปิดการขายแบบเหมากับพันธมิตรรายใหญ่เพิ่มขึน้ทัง้จาก Facebook, Joox และ AIS รวมถึงการ
ปรับกลยุทธ์การด าเนินงานแบบ Music Marketing ท าให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้จากการท่ีศลิปินสามารถวางแผนการสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี ้การจดักิจกรรมทางการตลาดและคอนเสิร์ต ยงัเป็นการส่งเสริมรายได้และก าไร
ให้กบับริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ซึ่งในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 89.6 ล้านบาท 
จากการจดัคอนเสิร์ต “Raptor Evolution 25 ปี ไม่มีเกรงใจ” และ “D2B Infinity Concert 2019” เข้า
มาสนบัสนนุรายได้ส าหรับธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ในปี 2562 นัน้ รายได้จากธุรกิจเพลง
และอ่ืนๆ อยูท่ี่ 529.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 49.1 จาก 355.2 ล้านบาทในปี 2561 

15.1.2 ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการในปี 2562 จ านวน 2,020.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ท่ี 
2,205.3 ล้านบาท โดยลดลง 185.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 ตามรายได้ท่ีลดลงของธุรกิจพาณิชย์ 
การควบคุมต้นทุนของธุรกิจส่ือ และต้นทุนใบอนุญาตฯ ของช่อง 8 ท่ีลดลงจากการยกเว้น
คา่ธรรมเนียม 2 งวดสดุท้าย 
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15.1.3 ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นในปี 2562 รวมอยู่ท่ี 1,591.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9 จากปี 2561 
ท่ี 1,621.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ต้นปรับตวัเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 44.1 เทียบกับร้อยละ 
42.4 ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ มีอตัราการท าก าไรสงูขึน้ 

15.1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 จ านวน 1,099.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 
จ านวน 45.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 โดยส่วนใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการซือ้ส่ือภายนอก
ตามการขยายชอ่งทางการขายส าหรับธุรกิจพาณิชย์ สดัสว่นพนกังานขาย Outbound ท่ีเพิ่มขึน้ และ
ค่าใช้จ่ายจากเงินชดเชยส าหรับผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้ 20.1 ล้านบาทตามประกาศเก่ียวกับ
การปรับเกณฑ์เงินชดเชยส าหรับพนกังาน 

ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จ านวน 34.6 ล้านบาท ลดลง 33.7 ล้านบาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 49.3 ตามการลดลงของดอกเบีย้จ่ายธนาคารส าหรับเงินกู้ ยืมระยะยาว และจากดอกเบีย้ใน
อนาคตส าหรับใบอนญุาตฯ ซึง่ลดลงทัง้จ านวน 

15.1.5 ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2562 จ านวน 363.3 ล้านบาท เทียบกับก าไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปี 2561 จ านวน 516.0 ล้านบาท ลดลง 152.7 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 29.6 อย่างไรก็ตาม หากหักก าไรพิ เศษท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตฯ ก่อนหกัภาษีจ านวน 94.6 ล้านบาท (หรือหลงัหกัภาษีจ านวน 75.7 ล้าน
บาท) ของปี 2561 จะท าให้ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ีไม่รวมรายการพิเศษของปี 2561 เท่ากับ 
440.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิของปี 2562 จะเห็นว่าลดลงเพียง 77.0 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 17.5 

15.2 สินทรัพย์ 

15.2.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 3,406.8 ล้านบาท แบ่งเป็น
สินทรัพย์หมนุเวียน ร้อยละ 33.6 และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน ร้อยละ 66.4 
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หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 
สินทรัพย์หมุนเวียน :       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 339.6 8.3% 328.4 9.6% -11.2 -3.3% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 553.2 13.6% 544.8 16.0% -8.4 -1.5% 
สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 284.8 7.0% 258.8 7.6% -26.0 -9.1% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 8.7 0.2% 13.3 0.4% 4.6 52.9% 
รวม 1,186.3 29.1% 1,145.3 33.6% -41.0 -3.5% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :       
อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) 331.5 8.1% 503.8 14.8% 172.3 52.0% 
ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 1,395.7 34.3% 670.7 19.7% -725.0 -51.9% 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (สทุธิ) 720.1 17.7% 702.8 20.6% -17.3 -2.4% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 439.7 10.8% 384.2 11.3% -55.5 -12.6% 
รวม 2,887.0 70.9% 2,261.5 66.4% -625.5 -21.7% 
รวมสินทรัพย์ 4,073.3 100.0% 3,406.8 100.0% -666.5 -16.4% 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์หลกัประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สุทธิ) ร้อยละ 
20.6 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) ร้อยละ 19.7 ลูกหนีก้ารค้า
และลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) ร้อยละ 16.0 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 14.8  เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด ร้อยละ 9.6  และสินค้าคงเหลือ (สทุธิ) ร้อยละ 7.6   

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 3,406.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 666.5 
ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 สาเหตหุลกัมาจากการการลดลงของคา่ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ จ านวน 725.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.9 จากค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ซึ่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตฯ 2 งวดสดุท้าย ในขณะท่ี อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) เพิ่มขึน้ 172.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 
52.0 จากงบลงทนุในการขยายคอลเซ็นเตอร์ คลงัสินค้า อปุกรณ์ออกอากาศสถานีโทรทศัน์ และท่ีท า
การบริษัทฯ แหง่ใหม ่
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15.2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

 15.2.2.1 ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน (สุทธิ)  

ลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีท่ี้ค้างช าระ : 
  
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 324.3 64.2% 250.0 60.1% -74.3 -22.9% 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหนีน้้อย
กวา่ 3 เดือน 

 
132.0 

 
26.1% 

 
151.5 

 
36.4% 

 
19.5 

 
14.8% 

3 - 6 เดือน 3.1 0.6% 7.1 1.7% 4.0 129.0% 
6 - 12 เดือน 0.7 0.2% - - -0.7 -100.0% 
เกินกวา่ 12 เดือน 44.9 8.9% 7.3 1.8% -37.6 -83.7% 
รวม 505.0 100.0% 415.9 100.0% -89.1 -17.6% 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -42.4 -8.4% -7.2 -1.7% -35.2 -83.0% 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน (สุทธิ) 462.6 91.6% 408.7 98.3% -53.9 -11.7% 

 
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั : 
 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 7.18 7.84 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 51 47 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน (สุทธิ) 408.7 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 53.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.7 มาจากการลดลงของลกูหนีจ้ากกลุ่มธุรกิจส่ือซึ่ง
ผนัแปรตามรายได้ท่ีลดลง  ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ตดัจ าหน่ายลูกหนีท่ี้บริษัทฯ ด าเนินการฟ้องร้อง
และคดีถึงท่ีสุดแล้วเป็นหนีส้ญูทางภาษี ซึ่งลูกหนีด้งักล่าวถกูบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญแล้วตาม
นโยบายของบริษัทฯ ท าให้ในปีนีค้า่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ลดลงจากปีก่อน 35.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 
83.0  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาและทบทวนค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือให้มลูหนีท่ี้คงเหลือในงบการเงินสะท้อนมลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับจริง 
 นอกจากนี ้หากพิจารณาถึงอายุของลูกหนีจ้ะเห็นว่า กว่าร้อยละ 90 ของลูกหนี ้มีอายุค้าง
ช าระไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตกบัลกูค้าเฉล่ียท่ี 2-3 เดือน ส าหรับธุรกิจส่ือ
และอ่ืนๆ  ยกเว้น ธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการรับเงินสดหรือมีเครดิตไม่เกิน 1 เดือน 
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ท าให้ภาพรวมระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ อยูท่ี่ 47 วนั ในปี 2562 ซึง่ใกล้เคียงกบั
ปี 2561 ท่ี 51 วนั 

 15.2.2.2 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

  
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ราคาทนุ  312.3 100.0% 292.3 100.0% -20.0 -6.4% 
หกั คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั -27.5 -8.8% -33.5 -11.5% 6.0 21.8% 
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  284.8 91.2% 258.8 88.5% -26.0 -9.1% 
 
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั : 
 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 7.35 7.43 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียรวม (วนั) 50 49 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูปประเภทสินค้า
อุปโภคบริโภคร้อยละ 96.7 งานระหว่างท าประเภทรายการโทรทัศน์ งานคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.3 รวมมูลค่าสุทธิ 258.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26.0 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 9.1 โดยในปีนี ้บริษัทฯ บนัทกึคา่เผ่ือสินค้าล้าสมยัเพิ่มขึน้จากปีก่อนส าหรับสินค้าท่ีค้างส
ต๊อกเป็นเวลานานตามนโยบายท่ีก าหนดให้มีการทบทวนมูลคา่สินค้าคงเหลืออย่างสม ่าเสมอในทุก
งวดบญัชีเพ่ือให้มูลค่าสินค้าคงเหลือท่ีแสดงในงบการเงินไม่ต ่ากว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ท าให้ปีนีมี้
สดัส่วนค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยคิดเป็นร้อยละ 11.5 เพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ีร้อยละ 8.8 อย่างไรก็ดี สินค้า
ค้างสต๊อกเหล่านี ้บริษัทฯ ยังคงมีแผนการท าโปรโมชั่นทางการตลาดต่างๆ เพ่ือให้สามารถระบาย
สินค้าออกจากสต๊อกได้ทัง้หมด 
 
 15.2.2.3 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 
  
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

มู ล ค่ า เที ยบ เท่ า เ งิน สด 
(มลูคา่ปัจจบุนั)  

2,030.3 100.0% 1,394.7 100.0% -635.6 -31.3% 

หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม -634.6 -31.3% -724.0 -51.9% 89.4 14.1% 
ราคาตามบัญชี (สุทธิ)  1,395.7 68.7% 670.7 48.1% -725.0 -51.9% 
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 ตามค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 4/2562 เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ท่ีก าหนดให้ส านกังาน 
กสทช. พิจารณาก าหนดการทดแทน ชดใช้ หรือ จา่ยคา่ตอบแทนให้กบัผู้ถกูเรียกคืนคล่ืนความถ่ี โดย
การยกเว้นคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีท่ีต้องช าระ 2 งวดสดุท้าย เป็นผลให้ใบอนญุาต
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีก่อนหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมลูคา่สทุธิ 1,394.7 ล้าน
บาท ปรับลดลงจากปีก่อน 635.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.3  ค่าตดัจ าหน่ายปี 2562 จ านวน 89.4 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 45.9 ล้านบาท (ปี 2561 : 135.3 ล้านบาท)  ส่งผลให้ยอดคงเหลือสุทธิ
ของมลูคา่ใบอนุญาตฯ หลงัหกัคา่ตดัจ าหน่ายเท่ากบั 670.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 725.0 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 51.9 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเป็นประจ าทุกๆ ปี เพ่ือ
ประเมินการด้อยคา่ของการใช้ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ 
ได้ทดสอบการด้อยคา่แล้วพบว่ามลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมีมลูคา่สงูกว่ามลูคา่ตามบญัชีสทุธิ จงึไม่
มีการด้อยคา่ของใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีดงักลา่ว 

 15.2.2.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

  
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ราคาทนุ  2,747.1 100.0% 2,983.7 100.0% 236.6 8.6% 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม -1,666.4 -60.7% -1,912.2 -64.1% 245.8 14.8% 
      คา่เผ่ือการด้อยคา่ -360.6 -13.1% -368.7 -12.3% 8.1 2.2% 
ราคาตามบัญชี (สุทธิ)  720.1 26.2% 702.8 -23.6% -17.3 -2.4% 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สุทธิ) ประกอบด้วย ลิขสิทธ์ิละคร ร้อยละ 
78.7 ลิขสิทธ์ิเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ร้อยละ 21.3 รวมมูลค่าสุทธิ 702.8 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 17.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4  จากการลดลงของลิขสิทธ์ิเพลง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีค่าเผ่ือการด้อยค่าจ านวน 368.7 ล้านบาท  เพิ่มขึน้
จากปีก่อน 8.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 มาจากการบนัทึกค่าเผ่ือด้อยค่าของลิขสิทธ์ิเพลงท่ีมีอายุ
การให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน บริษัทฯ จึงไม่มีการตดัจ าหน่ายแต่ใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่า
แทน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนการด้อยคา่ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทกุประเภท
อย่างสม ่าเสมอในทุกรอบบญัชีเพ่ือให้มูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีแสดงในงบการเงินไม่ต ่ากว่ามูล
คา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
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15.3 โครงสร้างเงนิทุน 

หนีส้ิน ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
หน่วย : ล้านบาท 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

เปล่ียนแปลง 

จ านวน (y-y) 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 653.7 775.4 121.7 18.6% 
คา่ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย (สทุธิ) 

 
830.6 

 
- 

 
-830.6 

 
-100.0% 

หนีส้ินอ่ืน 916.7 904.3 -12.4 -1.4% 
หนีส้ินรวม 2,401.0 1,679.7 -721.3 -30.0% 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 
ของบริษัทใหญ่ 

 
1,671.2 

 
1,724.9 

 
53.7 

 
3.2% 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

 
1.44 

 
0.97 

  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 1,679.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 721.3 
ล้านบาท หรือร้อยละ 30.0  มาจากใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ลดลง
ทัง้จ านวน 830.6 ล้านบาท จากค าสั่ง คสช.ท่ี 4/2562 ท่ียกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 2 งวด
สดุท้าย   หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 121.7 ล้านบาท จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นหลกั 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,724.9 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 53.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 จากการเพิ่มขึน้ของผลก าไรระหว่าง
งวด 345.6 ล้านบาท และการได้รับเงินเพิ่มทุนจากท่ีมีผู้ มาใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ  “RS-W3” 
จ านวน 70.0 ล้านบาท  ในขณะท่ีมีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งงวด 387.9 ล้านบาท 

 ในปี 2562 อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.97 เท่า ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีอตัราส่วน 
1.44 เท่า จากหนีส้ินรวมลดลงจากค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์เป็น
หลกั 
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15.4 สภาพคล่อง 

15.4.1 กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,161.0 1,033.1 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ -518.4 -615.2 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน -533.8 -429.1 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 108.8 -11.2 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 339.6 328.4 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 328.4 ล้านบาท 

ในระหว่างปีมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 11.2 ล้านบาท โดยใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 615.2 ล้านบาท 
เพ่ือลงทุนในคอนเทนต์ละครและซีรีส์ส าหรับส่ือโทรทศัน์  และลงทุนในอุปกรณ์และระบบคอลเซ็น
เตอร์ คลงัสินค้า  อุปกรณ์ออกอากาศสถานีโทรทศัน์ และท่ีท าการบริษัทฯ แห่งใหม่   นอกจากนี ้มี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 429.1 ล้านบาท มาจากการจ่ายเงินปันผล การจ่ายช าระค่า
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ และการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว
ตามก าหนด ในขณะท่ี ในระหว่างปีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้ 
1,033.1 ล้านบาท มาจากการเงินสดรับจากการขายสินค้าจากธุรกิจพาณิชย์เป็นหลกั 

15.4.2 อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคัญ 

 
ปี 2561 ปี 2562 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.04 0.90 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.70 0.58 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 51 47 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 50 49 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 48 48 

Cash Cycle (วนั)  53 48 

 
ภาพรวมปี 2562 บริษัทฯ มีสภาพคล่องลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เน่ืองจากในระหว่างปี

บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้เพ่ือการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ดี การบริหารเงินทุน
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หมุนเวียนของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยในปีนีว้งจรเงินสดของบริษัทฯ อยู่ท่ี 48 วนั ลดลง
จากปีก่อนท่ี 53 วนั 

15.5 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

  อาร์เอสมุ่งด าเนินธุรกิจในรูปแบบ Entertainmerce เข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อย่างเต็มตัว มี
รูปแบบความบันเทิง การน าเสนอสินค้าท่ีแตกต่าง มีกลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทัง้ส่ือ
โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ และออนกราวด์ คือ การจัดอีเว้นท์และคอนเสิร์ตเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ 
นอกจากการน าเสนอแบรนด์ “อาร์เอส มอลล์ (RS Mall)” บนทุกช่องทางพร้อมกับการเจรจาหา
พันธมิตรช่องทางการโฆษณาและจ าหน่ายสินค้าใหม่แล้วนัน้ ในปี 2563 จะเป็นปีท่ีมุ่งเน้นการท า
ช่องทางออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ บริโภคในปัจจุบัน ภายใต้แบรนด์ “COOL 
Shop” โดยเร่ิมพัฒนาจาก Application “Coolism” ท่ีมีจ านวนผู้ ฟังกว่า 2 ล้านรายต่อเดือน รวมถึง
การน าซอฟท์แวร์เข้ามาวิเคราะห์ทัง้ข้อมลูลกูค้าของธุรกิจพาณิชย์ท่ีมีอยู่ในระบบ ณ ปัจจบุนักว่า 1.3 
ล้านราย และพัฒนาระบบเทเลมาร์เก็ตติง้ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดการซือ้ซ า้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลาย โดยในปี 2563 นี ้นอกเหนือจากการน าเสนอผลิตภณัฑ์สู่ตลาดอปุโภคบริโภคแล้ว
นัน้ บริษัทฯ ยงัขยายสูก่ารน าเสนอบริการตา่งๆ เชน่ ทอ่งเท่ียว อีกด้วย  

ส าหรับสถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” พร้อมสโลแกน “ใครๆ ก็ดูช่อง 8 กดเลข 27” นอกจาก
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการลดต้นทุนใบอนุญาตฯ ทัง้จ านวนแล้วนัน้ บริษัทฯ จะได้รับการ
สนบัสนนุคา่บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดจิิทลั (Multiplexer หรือ MUX) เต็มจ านวน
ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน  

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                             การรับรองความถกูต้องของข้อมลู                                                                     

 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ า ปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความ
ระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไม่
ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่  

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดง
ข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ กระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูใน
สว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการ
ปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 ต่อ
ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ  ได้รับรอง
ความถกูต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภา บญัญัติเจริญ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนี ้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวนิภา บญัญัติเจริญ ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่า
ไมใ่ชข้่อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น  

 

ช่ือ     ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ  

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์       ประธานกรรมการ          ____________ 

2. นายวิทวสั เวชชบษุกร    กรรมการ          ____________ 

ช่ือ     ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ  

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวนิภา บญัญตัเิจริญ      ผู้อ านวยการอาวโุส           ____________ 
         สายงานบญัชีเพ่ือการบริหาร 



เอกสารแนบ 1                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม เลขานุการบริษัท 

และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ 57 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ปริญญาดษุฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 20.70 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั

ประธานกรรมการบริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 2535 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากดั

และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2546 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ จ ากดั

กรรมการ บริษัท ซอร์ร่ิง ไทเกอร์ จ ากดั

กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ จ ากดั

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 49 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 15 ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายพาณิชย์ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร สถาบนัศศินทร์ 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุารบริษัท แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Executive Development Program รุ่นที ่4 (EDP 4)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ปริญญาตรี สถิติศาสตรบณัฑิต 2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2552 

ประธานกรรมการพฒันา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550 - 14 ต.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่23

ทรัพยากรบคุคล 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2559

เลขานกุารบริษัท 

และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายพาณิชย์

ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล

3. นายดามพ์  นานา 50 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร University of Notre Dame,  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน Indiana, U.S.A. 2554 - 2559 กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) อบรมพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางด้านบญัชีจ านวน 6 ชัว่โมง 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553 - 2559 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) หลกัสตูร Beyond Treasury Management 

2545 - 2550 Senior Vice President ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี 2562

(HSBC)

4. นายดนยัศิษฏ์  เปสลาพนัธ์ 64 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบณัฑิตไทย ไม่มี ไม่มี 1 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 1 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

กรรมการบรรษัทภิบาล แหง่เนติบณัฑิตยสภา 2558 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 

กรรมการบริหารความเสีย่ง น.บ.    นิติศาสตรบณัฑิต 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2550 - 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส ส านกักฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประกาศนียบตัร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 2540 - 2550 ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร

ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 46 กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) 10.08 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2556 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท แพนเอเชียอตุสาหกรรม จ ากดั

กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย ( AIT ) 2543 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท แพนเอเชียอตุสาหกรรม จ ากดั

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ( ABAC )

คุณวุฒกิารศกึษา
สัดส่วนการถือหุ้น  

 (ร้อยละ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง อายุ ประวัติการอบรม
การด ารงต าแหน่งกรรมการ

ในบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส
ประเภทกรรมการ



 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

คุณวุฒกิารศกึษา
สัดส่วนการถือหุ้น  

 (ร้อยละ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง อายุ ประวัติการอบรม
การด ารงต าแหน่งกรรมการ

ในบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส
ประเภทกรรมการ

6. นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์ 78 กรรมการอิสระ ปริญญาตรี          บญัชีบณัฑิต                       ไม่มี ไม่มี 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)  ปี 2548 กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ ปริญญาตรี          พาณิชยศาสตรบณัฑิต ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 ประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษัททีป่รึกษาในเครือ

ประธานกรรมการสรรหาและ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั

พิจารณาคา่ตอบแทน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 966 คา่ตอบแทน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน)

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) กรรมการ  บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั

รองประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษัททีป่รึกษาในเครือ 

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั

2535 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั

2545 - 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ภเูก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จ ากดั

7. นางวรรณสดุา ธนสรานาต 68 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2559 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

และกรรมการสรรหาและพิจารณา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 2553 - ปัจจบุนั Senior Vice President ลกูค้าจีน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

คา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ลกูค้าธุรกิจรายกลาง

8. นายจกัรกฤศฏิ์  พาราพนัธกลุ 60 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่มี ไม่มี 9 ก.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2547 รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ Angelo State University, Texas, U.S.A กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน Board Matters and Trends (BMT 4/2017) ปี 2560 นายกสภาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) Ethical Leadership Program (ELP 9/2017) ปี 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบดีี เฮลท์แคร์ จ ากดั 

คา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบดีี เฮลท์แคร์ จ ากดั ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชยัภมิู จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชยัภมิู จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

2560 - ปัจจบุนั รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั กรรมการ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)

2560 - ปัจจบุนั นายกสภาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ กรรมการ บริษัท ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จ ากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จ ากดั (มหาชน) 

2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

2558 - 2560 อธิบดีกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ 

2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั 

2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย  

2556 - 2559 กรรมการ บริษัท วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2554 - 2559 กรรมการ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

2546 - เม.ย. 2562 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

9. นางสาวกลุจรรยา คฤหเดช  50 - ปริญญาโท         การจดัการทรัพยากรมนษุย์  ไม่มี ไม่มี 11 ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุลากร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุลากร มหาวิทยาลยั โกลเด้น เกท 2557 - 2562 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และ บริษัท ลาซาด้า จ ากดั

ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

10. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ 48 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 22 ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2556 - 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

2554 - 2556 ผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

11. นายองอาจ สงิห์ล าพอง 50 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สือ่สารมวลชน ไม่มี ไม่มี 9 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2561 ไม่มี

รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 4 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 22 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2562 กรรมการบริษัท บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั

ปริญญาโท สือ่สารมวลชน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่สถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั

นิเทศศาสตร์ 2557 - 2559 กรรมการผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 - 2557 รองกรรมการผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาตรี การโฆษณา 2555 - 2556 ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัรามค าแหง

หมายเหต ุ    นายจกัรกฤศฏิ์  พาราพนัธกลุ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2562  เม่ือวนัที ่9 กรกฎาคม 2562

       นางสาวกลุจรรยา คฤหเดช ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุลากรของบริษัท เม่ือวนัที ่11 ธันวาคม 2562 

       นายองอาจ สิงห์ล าพอง ลาออกจากต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2562 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

นายสุรชัย นายดนัยศษิฏ์ นางพรพรรณ นายดามพ์ นายโสรัตน์ นายพิศษิฐ์ นางวรรณสุดา นายจักรกฤศฏิ์ นางสาวกุลจรรยา นางสาวนงลักษณ์ นายองอาจ

เชษฐโชติศกัดิ์ เปสลาพันธ์  เตชรุ่งชัยกุล นานา วณิชวรากิจ ดัชณาภิรมย์ ธนสรานาต  พาราพันธกุล คฤหเดช  งามโรจน์ สิงห์ล าพอง

1. บมจ. อาร์เอส x  // /  /  // /  // /  / / / * * *

2. บจ.ไลฟ์สตาร์ x  /  /

3. บจ. อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน /

4. บจ. จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย x

5. บจ.อาร์เอส มอลล์ (ช่ือเดิม บริษัท บันเทงิ วาไรตี ้จ ากัด) x  /  /

6. บจ. คูลลิซึ่ม x  /  /

7. บจ. ย๊าค x  /

8. บจ. อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ x  /  /

9. บจ. กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป

10. บจ. อาร์ อัลไลแอนซ์

11. บจ. ไอเดีย เพาเวอร์

หมายเหตุ

x     ประธานกรรมการ

/      กรรมการ

//     กรรมการบริหาร

รายละเอียดเก่ียวกับการด ารงต าแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้

ควบคุมดูแลการ
ท าบัญชีและ
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

1. นางนวลทรง  ลมิปนารักษ์ 48 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต ไมมี่ ไมมี่ 1 ธ.ค. 2549 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการบญัชีอาวโุส และ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) หลกัสตูร Anti-Corruption Practical Guide Traning (ACPG)  2562 จ านวน 16 ชัว่โมง ไมมี่
ผู้อ านวยการบญัชีอาวโุส มหาวทิยาลยักรุงเทพ ผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี หลกัสตูรก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมท่ี่จะน ามาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62 จ านวน 6 ชัว่โมง
ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 ธ.ค. 2549 หลกัสตูรมาตรฐานบญัชี TFRS ปี 63 (TAS 12, TAS 19, TAS 23, TAS 28, TFRS 1, TFRS 3, TFRS 9 and TFRS 11) จ านวน 7 

ชัว่โมง
พิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุงใหม ่(Conceptual Framework) จ านวน 3 ชัว่โมง
PwC Thailand's 2019 Symposium : A close look at recent legal and tax developments จ านวน 6 ชัว่โมง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
รายละเอียดเก่ียวกับผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา
สัดส่วนการถือหุ้น 

  (ร้อยละ)
ประวัติการอบรม

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้
ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย

1. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายดามพ์ นานา นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายชาคริต พิชญางกรู

2. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จ ากดั นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ นายสพุรรณ เสอืหาญ

3. บริษัท จดัเก็บลขิสทิธ์ิไทย จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ เสอืหาญ

นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

4. บริษัท อาร์เอส มอลล์ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

5. บริษัท คลูลซิึม่ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

6. บริษัท ย๊าค จ ากดั  นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ

7. บริษัท อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

นางสาวธิติยาพร งามแสง

8. บริษัท กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

นางสาวธิติยาพร งามแสง

9. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

บริษัทร่วม

1. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั นายสพุรรณ เสอืหาญ

นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

บริษัทที่เก่ียวข้อง

1. บริษัท เชษฐโชติศกัดิ ์จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสาวมาล ีเชษฐโชติศกัดิ์

นางชณภา เชษฐโชติศกัดิ์

นายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัดิ์

นางสาวธิดารัตน์ เชษฐโชติศกัดิ์

นางสาวมาริสา เชษฐโชติศกัดิ์

นางนารีรัตน์ ลิม้ประเสริฐ

2. บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

3. บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

4. บริษัท เชษฐโชติ จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท พรีโม พอสโต จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

5. บริษัท ซอร์ร่ิง ไทเกอร์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์

6. บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์  จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์

หมายเหต ุ   1. กรรมการดงักลา่วเป็นผู้บริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

                    2. กรรมการดงักลา่วไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

                       

กรรมการ 2)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท กรรมการ 1)
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแล 
การปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 
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1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
  

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การ
ฝึกอบรม 

  

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
 นางสาวกรพินธุ์ นาคศภุรังษี 49 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต            
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการ
ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบญัช ี

Company Secretary Program 
(CSP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Effective Minute Taking (EMT) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

และร่วมอบรม/สมัมนาตา่งๆ ที่จดัโดย
สภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย(IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

ธนัวาคม 2544 -  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ       
ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

2536 - 2544 ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ออดิท จ ากดั 

   

 

2. หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 

บริษัทฯ มีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) โดยมอบหมายให้ส านกักฎหมายช่วย

ดแูลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 

ส าหรับปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  และสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) เพ่ือให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ รวมถงึ ได้มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2562 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีภายนอก ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ครบถ้วน เพียงพอ และถูกต้องตามท่ีควร และเป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป นอกจากนัน้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั ส าหรับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การด าเนินการในรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบกลางเพ่ือหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการประเมิน
ความเสี่ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการป้องกนั
หรือลดความเสี่ยง พิจารณาและอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้มี
ความโปร่งใส และมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้ รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกโดยไมม่ีผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชมุด้วย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีภายนอกน าเสนอข้อมลู 
ปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการยังได้ท าการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 และได้พิจารณาสอบทานคณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ ค่าสอบ
บญัชี ผลงาน และความพร้อมในการให้บริการของผู้สอบบญัชีภายนอกตามท่ีผู้บริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทส าหรับการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี พ.ศ. 2563 เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติแตง่ตัง้ตอ่ไป  

 

 

                   (นายพิศิษฐ์ ดชัณาภิรมย์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

รายงานคณะกรรมการบริษัท 

เรียน    ท่านผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐาน

การบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2546 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่

เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี ้

แล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและงบการเงินประจ าปี 2562 ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้แสดง

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน ตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

 

 

                      (นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ) 
      ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 




